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АЙЗЕНГАВЕР ВІДКИДАЄ 
ЗАПРОШЕННЯ НА 

ЗУСТРІЧ У БІЛОМУ ДОМІ 
Денвер. — Республікансь-

кнй кандидат на президента 
Злучених Держав, ген. Двайт 
Д. Айзенгавер, чемно, одначе 
рішуче, відкинув запрошення 
президента Трумана приїхати 
до Білого Дому на коротке 
звідомлення про закордонну 
американську політику й про 
міжнародне положення най-
ближчого вівтірка. У телегра-
мі з 300 слів Айзенгавер за-
явнв, що серед теперішніх від-
носин всяке порозуміння між 
ним і президентом може від-
буватнся тільки в таких спра-
вах, що знані всьому амери-
канському населенню. Він 
теж заявив, що це було б не-
розумно і збентежило б пу-
блічну ОПІНІЮ, якщо б він 
приїхав на зустріч до Білого 
Дому. 

Після цісї відмови ген. Ай-
зенгавера, пресові агенції ого-
лосили повний текст телегра-
ми, якими обмінявся Білий 
Дім з квартирою ген. Айзен-
гавера. Телеграма Трумана з 
Білого Дому, вислана в че-
твер ранком, звучить: „Я чув-
ся б щасливим, якщо б Ви бу-
ли приявні на перекусці з 
членами кабінету найближчо-
я радий мати їх в себе. Якщо 
бажаєте взяти з собою Ва-
шого пресового секретаря або 
іншого члена 'Вашого штабу, 
яраднй мати їх в себе. Якщо 
можете приїхати коло год. 
12:15, я постараюся, щоб ген. 
Смит і Центральна Розвідча 
Агенція дала Вам повні ін-
формації про закордонне по-
ложення. Опісля будемо мати 

ціляй штаб складе Вам звї̀ -
домленяя про становище в Бі-
лому Домі і таким способом 
Ви будете точно поінформова-
ні, як стоять справи. Я заря-
днв, щоб Центральна Розвід-
ча Агенція . посилала Вам 
кожного тижня вісті про сві-
тове положення, так само, як 
я це зарядив для губ. Стівен-
сона". Айзенгавер відповів: 
'„Дякую Вам за Вашу офер-
ту, щоб д е я к і у р я д о в і 

агенції звідомлялн мене про 
закордонне положення. Осо-
бисто я `вдячний Вам за за-
прошення на перекуску. У 
моєму теперішньому становн-
щі як провідника Республі-
канської партії й інших аме-
риканців, що бажають зміни 
в уряді країни, це мій обов'я-
зок залишитися вільним' у 
публічній оцінці політики і 
поступќів теперішньої адміні-
страції, коли це тільки буде 
відповідне й буде в інтересі 
країни. У теперішньому часі 
нарід вирішує провід нашої 
країни на найближчі чотири 
р о к и . . . Серед таких відно-
син і в такому часі я вірю, що 
наша виміна думок може йти 
тільки в таких справах, які 
знані всьому американському 
населенню. Тому я вважаю, 
що було б нерозумне і дало б 
притоку до замішання в пуб-
лічному думанні, якщо б я 
взяв участь в нарадах у Біло-
му Домі, на які Ви мене за-
просили. . . 

„Щодо тижневих звідом-
лень Генеральної Розвідчої 
Агенції, які Ви ласкаво за-
оферували мені пересилати, я 
радо прийму ці зв іти . . . Та я 
хочу, щоб це було зрозуміле, 
ЩСА посідання тих звідомлень 
ніяк не обмежує моєї свободи 
дискутувати або аналізувати 
закордонні програми, як це 
вказує мені мій осуд". 

Після проголошення пре-
сою обидвох телеграм, през. 
Труман сповістив газетних ре-
портерів, що ген. Айзенгавер 
був повідомлений десять днів 

ман відкинув рекомендацію 
Федеральної Тарнфової Ко-
місії, щоб піднести митні о-
плати на швейцарські годин-
ннки й інші чужинні вироби 
і при дій нагоді заявив, що 
треба виминати тарифових 
перешкод для ввозу товару з-
закордону до Злучених Дер-

ЛЙрекуску з кабінетова._пі- тому, .що. він діставатиме най- жав,,б)Рі.це доведе ,до втрата 
еля того, якщо забажаєте, мін більш ^довірочні звідомлення довір'я в нищ'провід" у світі. 

розвідчої служби про міжна 
родне положення. Це негай-
но заперечила головна квар-
тира Айзенгавера, кажучи, 
що повідомлення наспіло 
тільки два дні перед тим. Ген. 
Омар Бредлі, голова об'сдна-
них ген. штабів потвердив, що 
частина повідомлення була 
вислана до Айзенгавера пі-
зніше, хоч ухвала висилати 
такі повідомлення запала бу-
ла десять днів тому. 

Н. 1.0. висловлюється за Стівенсона 
Вашингтон. — Провід Кон-

гресу Індивідуальних органі-
зацій порекомендував своїм 
членам, щоб вони при осінніх 
виборах голосували на о'б. 
Стівенсона. як кандидата на 
президента від Демократичної 
партії, а сен. Спаркмана як 
віцепрезидента тому, що вони 
представляють ідею Нового 
Розподілу й Справедливого 
Розподілу. В заяві про під-
тримку для Стівенсона. не 
сказано нічого неприхильно` 
го про ген. Айзенгавера, тіль-
ки зазначено, що він нахо-
диться в „полоні старої гвар-
ДІГ. 

З Спрінґфілд, у стейті Іллн-
ной, наспіли звідомлення про 
першу політичну промову губ. 
Стівенсона від часу його най-
менування кандидатом на де-
мократнчній конвенції в Ші-
каґо. Він виголосив цю про-
мову з нагоди „дня губерна-

тора" на стейтОвій виставці. У 
ній губернатор остеріг, щоб 
стейти не зрікалися своїх 
прав у користь федерального 
уряду і вияснив важливість 
стейтового самоврядування. 
Стівенсон скритикував теж 
становище Республіканської 
партії, яка вимагає зміни пре-
зидента тільки тому, щоб бу-
ла зміна і звернув особливу 
увагу на становище кол. пре-
зидента Герберта Гувера, Об-
говорюючи кваліфікації кан-
дидатів на президента, він за-
кинув Айзенгаверові недоста-
чу досвіду у внутрішній адмі-
ніец)ації. Віцепрезидент Ал-
бен Барклі виголосив теж 
промову на виставці, крити-
куючи закиди республікансь-
кого кандидата на віцепрези-
дента, сен. Річарда М. Ніксо-
на, який в промові поперед-
нього дня на виставці ще раз 
сказав, що Стівенсо`н нахо-
диться в полоні Тру'мана. 

НОВИН ГОЛОВА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТП 
КОНФЕРУС з П Р Е З И Д Е Н Т О М ' 

Стівен А. Мічел, призначений на рекомендацію губернатора 
Едлі Стівенсона новим головою Краєвого Комітету Демокра- -
тнчноі Партії, відвідав президента Трумана в Білону Домі 
та відбув з ним довшу нараду. Після конференції Мічел 
заявив, що його розмова з Президентом була „тепла і сер-
дечна" та відносилася головно до передвиборчої кампанії, 
але він відмовився виявити будь-які подробиці з тих нарар. 

ПРЕЗИДЕНТ ВІДКИДАЄ ПІДВИШКУ МИТА 
НА ЧУЖИННІ ВИРОБИ 

Вашингтон. — През. Тру 

Ронаі 
що теж зрезнгнував, переби-
раючн пост предсідннка пар-
ляменту. Ракоші, перебираю 
чи пост прем'єра, заявив, що 
ці зміни не матимуть жадноѓ з 
впливу на дотеперішню внут-

РАКОШІ ФОРМАЛЬНИЙ ДИКТАТОР 
ЧЕРВОНОЇ МАДЯРЩИНИ 

IL Будапешт, Мпдярщнна. - М а д я р щ и н і Шандор 
{Соми'но - мадярський парля-
мент на своїй одноденній 
надзвичайній сесії обрав 
формально прем'єром країни 
Матіяса Ракоші, дотеперіш-
нього фактичного провідника рішню і закордонну політику 
мадярських комуністів т:і ч є р в о н о ї Мадярщини, яка 
найвірніиюго слугу червоної йтиме ,,вигаченим досі шля-
ЗДоскви, роблячи його теж хом". В західних колах ко-
формальннм диктатором Ми- ментусться ці зміни в черво-
дярщини. Призначення Рако- пій Мадярщині як чисту фор-
ші прем'єром потягнули за мальність без будь-якого зин-
собою деякі дальші зміни н г чення, бо Ракоші вже й досі 
головних постах комуністич- був з ласки Москви єдиним 
Яої ѓієрархії. Щоб зробити володарем та диктатором. 
місце для Ракошого, з прем'- Формальне перебрання ним 
срства зрезнгнував їстван посту прем'єра могло б тільк.! 
Добі, якото з черги ‚.обрано" означати, що комуністична 
'‡вловою президії Націонали меншість в .Мадярщині вва-
ЙЛ Асамблеї. Цеіі пост теоре- жас свою владу вже до тої мі-
Гйчіно є найвищий і він відпо- ри закріплену і свою контро-
щЏас постові џрезидента в лю таку сильну, що вже мо-

ідннх демократичних кра- же виступати й формально як 
ах. Досі це місце займав u єдиний володар країни. foci 
ах 

Комісія 0. Н. зналикає до сторожкости 
на Балканах 

Об'єднані Нації. П. П. — І родній кордон між ободвома 
Балкавська підкомісія в Об-1 країнами. Тнмчасом з Атен 
'єднаних Націях, завданням І повідомляютх про нові стріли 

Тарифова комісія хотіла вве-
сти підвншку митних оплат 
на 50 відсотків до теперішніх 
оплат. Президент звернув у-
вагу, що швейцарська годин-
кикарська індустрія зовсім не 
шкодить американській го-
динникарській продукції, а 
за те спинювання чужинних 
товарів від ввозу до Америки 
спиняє водночас вивіз амери-
канського долара закордон і 

жив слова ‚.доктрина уділу в 
зисках", що вказує на мож-
ливість користе всіх інтере-
сованих у закордонних про-
дуктах. — 3 Швайцарії на-
спіли вісті, що тамошні під-
присмці радо привітали ста-
новище президента в справі 
чужинного імпорту, а це не-
іайно відбилося відгомоном 
я цілій західній Европі. 

Американська Федерація Праці 
знову на міжнародній арені 

ШАХТАРСЬКИЙ ФОНД 
ВИПЛАЧУЄ 126 МІЛЬЙОНІВ 

РІЧНО 
Вашингтон. — Фонд Об'сд-

ианих Шахтарських Робітаи-
ків виплатив на старечі пен-
сії й допомоги для членів май-
нерської (шахтарської).юнії в 
минулому адмїністраційному 
році, що скінчився ЗО червня, 
$126,338,269. тобто майже 
тільки, скільки до нього впла-
тили. Валяне В 'середині року 
залишився $90,505.895, отже 
трохи більше ніж дванадцять 
місяців тому. 'Приходи вияв-
ляють, що фонд дістас додат-
ки висотою $8 відсотків до 
кількосте п р о д у к о в аного 
твердого вугілля в Злучених 
Державах. Pejnja вугілля ви-
добувають неужійкі робітнн-
кн, які не дістають підмог з 
маклерського фонду. Прибу-

ток до фонду складається з 
ЗО центів, доплачуваних влас-
никами шахт від кожної видо-
бутої тонни вугілля, а це 
представляс коло 419,116,060 
тонн. Бюро Шахт Злучених 
Держав виказўе, що в тому 
часі добуто в цілій країні бі-
ля 511,466,000 тонн вугілля. 
Річний звіт фонду виказує, 
що виплати діставали 257,949 
осіб. Це були виплати пенсій, 
оплати за шпиталь і лікарсь-
ку опіку, підмоги на виздо-
ровлення покалічених, випла-
та посмертного для членів ро-
дин. утримання для вдів і си-
ріт забитих у шахтах робітни-
ків і т. п. Старечими пенсіями 
дістали шахтарі минулого ро-
ку $51,762,G39.35. 

Атлантіќ Ситі. — Викопна 
рада Американської Федерації 
Праці відбула своє засідан-
ня, на якому виявлено гото-
вість федерації знову вклю-
читнся в діяльність Міжна-
родного Об'сднання вільних 
трейд-юніонів, з яким феде-
рація останній час мала роз-
ходження. Це означало б по-
ворот американських робіт-
ничих організацій до актив-
ної участи в міжиародніх пи-
таянях праці. Зокрема феде-
рація схвалила два посунен-
ня, що виявляють бажання 
Федерації перейти до порядку 
денного над питаннями, що 
виявили рік тому різниці в 
поглядах Федерації і Міжна-
родного об'сднання, а саме, 
про допущення югославських 
об'єднань праці до міжнарод-

ньої організації. Виконна ра-
да Федерації запрошує Між-
народнс Об'сднання вислати 
братську делегацію на річну 
конвенцію Федерації, що по-
чинаеться в Ню Иорку 15 
серпня ц. p., й пропонує екзе-
кутивному комітетові Міжна-
роднього Об'єднання відбути 
наступні його збори в ЗДА. 
Це були б перші міжнародні 
збори праці, що відбулися б в 
цін країні. Розходжеќнь між 
Федерацією і Міжнародній Об'-
сднанням були настільки ви-
нанням були настільки ви-
разні, що Федерація відмови-
лась взяти участь в недав-
ній конференції праці, що 
відбулася минулого місяця в 
Берліні. Проте Федерація зав-
ждн вплачувала свої вклад-
ки до Міжнародної організа-
ції. 

якої є слідкувати за розвнт-
ком подій в Тій частині світу. 
закликала вчора цю світокў 
організацію до ‚‚постійної сто-
рожкостн" на Балканах. Комі-
сія складається з представнн-
ків п'ятьох країн і вчора во-
на відбула свої наради у зв'яг.-
ку з недовгіім конфліктом та 
стрілами між Грецією і Бол-
гарісю за малий острів на рі-
ці Еврос, яка становить при-

через те чужинні країни Не 
мають грошей на закупно 
американських виробів. XIре` 
зидент сказав ще, що ЛІТ 
Продовження Договорів про 
Виміну Товарів з 1951 р. це 
важливий засіб для розшл-
рения імпорту до Америки. 
Він пригадав, що в законі 
находиться достаточяа забез-
пека для американського 
тштяЗЬА.ХНУ- не . . тр^а ^ о в ш , трибунал почав^вчо-
боятися шкоди з імпорту. 
При цій нагоді президент у-

на грецько-болгарському кор-
доні. Штаб грецької армії в 
окремому комунікаті повідо-
мив, що прикордонні болгар-
ські військові частини без по-
передження і пересторопі від-
KjiH.ni вогонь на грецьку прп-
кордонну патрулю, що зі сво-
го боку відповіла кулеметним 
вогнем. На місце випадку не-
гайно виїхав спостерігач Об-
'сднаних Націй. 

НОВІ ЗАКЛИКИ ВОРОГА 
ДО ПЕРЕМИР'Я В КОРЕЇ 
Токіо. — Комуністична пів-

нічко-корейська радіовиснль-
нл з Пйонґянг повідомила 
вчора про виступ північно-ко-
рейського прем'єра і головно-
го командувача збройних сил 
ген. Кім Іль Сунга. в якому 
він твердив, що Північна Ко-
рея готова підписати переми-
р'я. але під умовою, що з то-
го перемир'я не виходитиме, 
що „американці є переможця-
ми а корейці переможеними" 
у війні. Ген. Кім Іль Сунг про-
мовллв в парляменті напере-
додні ,‚Свята Визволення", 
яке обходить населення пів-
денної і північної Кореї 15-го 
серпня вшановуючи річницќі 
здобуття незалежносте Кореї 
від Японії в другій світовій 
аійні. Прем'єр Сунґ твердив, 
що Північна Корея „не вважа-
ла б ганьбою заключення пе-
ремир'я після двох років вій-
ни проти 19 держав світу", пе-
рестері гаючи рівночасно, що 
північно - корейська армія 
впродовж останнього року та 
переговорів в справі перемн-
р'я досягнула „небувалу си-
лу" і готова до дальшої війни 
на випадок розбиття перегово-
рів. В дипломатичних колах 
стверджується, що цей виступ 
північно-корейського червоно-
го „вождя" цим разом вже ба-
гато в дечому різнився від йо-
го попередніх виступів та міг 
би бути познакою, що сама 

Північна Корея вже иаправду 
має досить війни та бажала б 
перемир'я. Проте, з поінфор-
мованих джерел стверджують, 
що самі корейці тепер мають 
в Північній Кореї дуже малий 
голос, бо майже повну кой-
тролю країни перебрали ки-
тайські комуністи, що мають 
там кількасот тисяч вояків та 
практично окупували терито-
рію на північ від фронтової 
лінії. Так само відомо, що це 
головно китайці а не північні 
корейці саботують всі дотепе-
рішні зусилля в справі пере-
мир'я і в поінформованих ко-
лах вважають, що у зв'язку з 
цим в останньому мало прий-
те навіть до серйозних непо-
розумінь між китайськими і 
корейськими червоними. Ген. 
Кім Іль Сунґ на закінчення 
своєї промови твердив, що „ми 
бажаємо собі мирної розв'язки 
корейського конфлікту і зма-
гатимемо до цеї мети", але 
рівночасно й повторював всі 
відомі брехні комуністичної 
пропаганди про вживання а-
ліянтамн бактеріолог і ч н о і 
-зброї, отруйних газів, пору-
шування певтральности і т. п. 
Тнмчасом на корейському 
фронті в останніх днях роз-
гортаються запеклі і криваві 
бої за деякі стратегічні пози-
ції, а аліянтська авіація про-
довжус систематичне бомбар-
дування воєнних об'єктів у во-
рожому запіллі. 

Почалося слідство в справі робітничих 
заворушень в Єгипті 

Каїро. — Спеціяльннй він- кращих умовнн праці й щой 

ра `слідство в справі рЬбітнН' 
чнх заворушень в одній тек-
стильній фабриці біля Алек-
сандрії, під час яких п'ять осіб 
було вбитих а десятки поране-
них, крім величезних матері-
яльних шкод. Нищенням маіі-
на та виступом проти поліції 
робітники підтримували свої 
домагання більшої платні та 

Президент Рі почав свою другу каденцію 
Сеул, Корея. — Д-р Синґ-1 Проте, — твердив д-р Рі — на 

гам Рі, обраний вдруге пре-1 довшу мету світ не може жи-
зидентом Південної Кореї, по- тн наполовину вільний і на-

половину поневолений та ра-
но прикликані з Алек^аядрії 1 ч а в в ч о Р а с й о ю д р у г у ^ ^ - І м і ш в або пізніше мусить при 
відділи '-'-війська̂ ^ лярввврнуляг, дио.иа'дьому постЛ. 3,-чй .на-ч 
порядок. Негайно після того 
новий сгипетськяй уряд пові-, 
домив, що того роду висту-
пн вважатимуться зрадою 
країни та будуть відповідно 
покарані. Після заворушень 
заарештовано коло 80 осіб, 
між ними провідників б}'иту, 
проти яких І почалися судові 
доходження. 

Домагаються, щоб Моссадек розділив 
ПОМІЩИЦЬКІ землі 

Тегеран, Іран. 
„Бахтар Емруз", що є голов-
ним органом Націоналістич-
ної партії і висловлює ба-
жання іі думки самого прем'-
сра Моссадска, пише, що пре-
м'ср мусить поділити помі-
щицьку землю селянам, бо 
дотеперішні кроки не змо-
жуть вдоволити селян, які 
живуть в країні, що мас 2,000 
кілометрів (1,250 миль) фрон 

Часопис волюції не зникне, пише Ц'ей 
часопис, доки селяни не бу-
дуть власниками землі, і до-
ки поміщицькі землі не бў-
дуть обмежені та не буде зни-
іцений февдальний устрій в 
Ірані". Часопис звертає ува-
гу, що темних селян треба у-
свідомити про їхні права, бо 
поміщики не будуть давати їм 
20% жнивних зборів, згідно з 
останнім законом. В країні 
відбуваються далі завору-

ту з Совстами. „Небезпека ре-1 шення. 

БРИТАНСЬКИЙ МІНІСТЌР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 
І НОГО ЖІНКА 

ВИСЛІДИ КОНКУРСУ НЕДІЛЬНОЇ 
„СВОБОДИ" НА КОРОТКЕ ОПОВІДАННЯ 
На конкурс недільного ви-

дання „Свободи", що був про-
голошений у червні цього ро-
ку. надійшло було сорок ру-
кописів. 30 липня цього ро-
ку відбулося засідання жюрі 
конкурсу в складі д-ра Л. Лу-
цева (голова), С. Гординсько-
го й В. Чапленка, на якому 
були розподілені нагороди і 
взагалі визначена вартість 
надісланих творів. Першу на-
тороду — 50 дол. дано Миколі 
Кримові (псевдонім) за опо-
відання .‚Таємниця Джявнр-
Xaн^м", другу 40 дол. — Оле-
ні Звичайній (псевдонім) за 
оповідання „Лист", тр е̂тю — 
ЗО дол. — Іванові Керницько-
му за оповідання „Японська 
боротьба". 

Крім того, жюрі відзначило 
як літературно-вартісні ще 
такі твори: „Мотря" Л. Балея, 

„Підстаркувата дама" М. 

Струтинської, ...3 р а д а " О. 
Тарнавського, „Химера" Га-
лини Лащенќо, „Через ріку'' 
3. Дончука. 

Дев'ятнадцять оповідань 
жюрі порекомендувало редак-
ції для використання з дея-
кими поправками. 

Взагалі ж цей конкурс ви-
разно показав, що наша твор-
ча інтелігенція (в даному разі 
письменники) жваво реагує 
на всяку ініціятеву в царині 
нашого культурного життя. 
Правда, в конкурсі не взяли 
участи деякі наші чільні пись-
менники, але це можна пояс-
ннта тим. що більшість із них 
працює в царині більших 
форм — не новелі як такої. 
Значення конкурсу не тільки 
в тому, що він дав декілька 
цінних творів, а й у тому, що 
він стимулював творчість та-
кої значної кількосте наших 
Письменників. 

годи він виголосив промов}', 
називаючи Корею символом 
боротьби вільного світу проте 
комуністичної тиранії і агре-
сії. Президент Рі твердив, що 
єдиною ціллю Південної Ко-
реї та її союзників в теперіш-
ній війні проти комуністнч-
ннх агресорів є привернуте 
Кореї єдність і незалежність. 

йтв- ДО. ніжцевого зудару. 
кому буде вирішена воля або 
неволя людства. Президент 
Рі висловив впевненість, що 
вільний світ переможе. В інав-
гураційних урочистостях взя-
лн участь найвищі корейські 
і аліянтські представники, 
ключно з головним аліянтсь-
ким командантом ген. Мар-
ком В. Клерком. 

Німці засудили Авербаха за обман 
Мюнхен, Німеччина. — Ні- значені для жидівських 

жертв Гітлерівської тиранії. 
Політичні обсерватори пові-

мецькии суд після кількамі-
сячної розправи засудив Фи-
липа Авербаха до ЗО місячно-
ог ув'язнення І 643 долярової 
карн за „хабарництво, обман, 
фальшування документів і 
за те, що удавав доктора фі-
лоеофії", хоч ним ніколи не 
був. Авербах був головою 
окремої інституції, яка визна-
чала німецьким жидам у Ва-
варії винагородження за ті 
шкоди, які вони потерпіли 
під час Г і т л е р і в с ь к о г о 
панування. Крім жида А-
вербаха засудили також го-
ловного рабіна в Баварії Аро-
на Оренштайна до одноріч-
ного ув'язнення і 2,380 доля-
рової кари за те, що внстав-
ляв фальшиві посвідки осо-
бам, які в дійсності не існу-
валн. В той спосіб засуджені 
спроневірили сотки тисяч ні-
мецьких марок, що були при-

домляють, що німецька пре-
са старалася писати об'сктив-
но про цю справу, але тепер 
бояться, що публічне вняв-
лення цього спроневірення 
зможе відновити протнжндів-
ські настрої' в німців, які ще 
й досі вірять, що Гітлерів 
„антисемітизм був оправда-
ний". Обвинувачені борони-
лнся під час розправи тим, що 
на п'ятьох судів, були аж 
три бувші нацисти, але після 
проголошення вироку, Авер-
бах заявив, Що розправа від-
бувалася „справедливо". До 
самого кінця розправи обвн-
нувачені твердили, що вони 
не мали жадної матеріяльної 
корнети, коли розділювали 
між жертви німецького теро-
ру мільйонові суми в доля-
рах. 

ІДЕН ОДРУЖИВСЯ 
З ПЛЕМІННИЦЕЮ ЧЕРЧИЛА 

Новоодружений британський міністѓр закордонних справ 
Кнтояі Ідей і його жінка Кляриса зі Спеисерів Черчилів 
після вінчальної церемонії в Лондоні. Іден мас 55 років, а 

його жінка, племінниця прем'єра Чгрчила, 32 роки. 

Лондон. — Міністер закор-
донних справ Антоні Іден о-
дружився з племінницею 
прем'єра Черчила Клариссою 
Черчил, взявши звичайний 
цивільний шлюб в канцеля-
рії Кекстон Гол. Іден одяг-
нений був в темносинс у-
брання з білим гвозди ком у 
бутонерці і мав на голові ка-
пелюх, який знаний в цілому 
Лондоні від 20-ти років як 
„Іденів капелюх". Молода 
з'явилася в сукні, що її сама 
собі пошила з рожево лілйо-
вого шовку. Урядовець ци-
вільного стану Джеймс Думс-
дей Голідей вписав до книг, 
що одружується „її Королів-
ської Високосте Головний Се-
кретар Держави для закор-
донних справ". Молодята не 
знали, як вони мають стояти 

ста до присяги". Кімната бу-
ла прикрашена квітами з 
фарми родини Черчилів, на 
долівці лежав пишний килим. 
Після шлюбної церемонії у-
рядовець переставив їдена на 
лівий бік його дружини. Кіль-
катисячна товпа на вулицях 
перед канцелярією голосно 
вітала їдена, коли приїздив 
і виїздив з уряду. Жінки кри-
чалн „д о б р и й' с т а р и й 
Антоні!" Гості складалися з 
найближчої родини одруже-
них, між ними був і Іденів 
син з першого подружжя. 
Ідей мас 55 років, а його 
жінка 32. Але високі релігій-
ні англійські круги крнтаку-
ють їдена, і кажуть, що він 
повинен був уступити з по-
сту міністра, коли захотів же-
ннтися. Часопис пише так 

і питалися Черчила, який ви- про цю справу: „Одну гепе-
рішнв цю проблему так: „Ти, І рацію раніше міністер був бн 
старий хлопче, маєш бути по змушений вибирати між своїм 
її лівім боці, щоб мати вільну високим урядом і другіѓм о-
праву руку, яку треба підне- 'друж'иннім". 
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БІЛЬШЕ УВАГИ ГОСПО-
ДАРСЬКИМ ПРОБЛЕМАМ 
Ціле наше спільнотно-громадське життя і увага зосере-

джусться на трьох головних в ньому ділянках: політичній, 
харнтатнвиій і культурній. Це цілком нормальне, ЃЗо амерн-
канські українці, як спільнота, добачувалн свос головне зав-
дання власне в цих трьох ділянках: політичній допомозі у 
визвольних змаганнях українського народу, в кожночасянх 
величезних потребах матеріяльної допомоги своїм братам та 
їх інституціям на європейському континенті, як теж в шля-
хетнім бажанні самим піднестись на вищий культурний ща-
бель та своїми найкращими культурними досягненнями здо-
бувати увагу довколишнього світу до України та її аспірацій. 

Щойно в дальшій черзі ми, як спільнота, турбувались 
такими проблемами як господарство й економія, виховання 
і т. п. Правда, ми розбудували деякі наші установи із снль-
ною господарськоќ) базою в роді Українського Народного 
Союзу з його понад 67,000 членами та понад 13,000,000 доля-
рів майна, але характер цеї та подібних організацій с не так 
господарський, як радше суспільний. Правду сказавши, то 
господарська ділянка в її суттєвому характері, у нас дуже 
занедбана, як йдеться про громадсько-суспільне відношення 
до неї. ' 

Не можна б сказати, щоб в цьому відношенні не було 
турбот і зусиль, от хоч би в роді зусиль для організації укра-
їнськнх бизнесменів. Проте, досі ми не тільки не масмо снль-
ної організації бизнесменів, але ми, як спільнота, навіть не 
знаємо бодай приблизно нашого стану посідання. 

З приїздом великої маси нової нашої іміграції наш су-
спільний розвиток пішов ще більш однобічно втертими шля-
хами.. Велике посилення і оживлення праці спостерігається 
в політичній, запомоговій та культурній галуззях, тоді коли 
наш господарський прогрес постійно підстав. Підкреслюємо, 
що ця відсталість є в суспільному підході до наших госпо-
дарських проблем, а не в самому господарстві. Бо тоді, коли 
п с е направду велика кількість наших, людей починав „ста-
ватн на1 ноги", як в українських руках опинились нові фар-
ми, як українські імена виписані на вивісках різноманітніх 
нових підприємств, то суспільно, поза деякими успішними 
організаційними початќими у Фнладелфії чи інших містах, 
ми все ще в цій преважлнвій господарській ділянці не зро-
бнлн навіть того рішального першого кроку. 

Інтересне явище: в нашій пресі надруковано вже вели-
чезну кількість всіляких міркувань та аналіз господарства 
і господарських можливостей в колишній, сучасній і майбут-
ній Україні, в самій тільки „Свободі" за цей рік надруковано 
вже добрий десяток статтей в справі організації українських 
господарників під кутом українського господарства на евро-
пейському континенті, але поза деякими виїмками в нас все 
ще майже не приділюсться громадської уваги нашому влас-
ному господарському розвиткові, його потребам та можлн-
востям. Правда, й на цю тему були голоси, але в більшості 
цілком нереальні. Приїхав чоловік з Европи, написав про 
кооперацію і про гасло „свій до свого" так як це йому зда-
валося з європейського досвіду, але за два-три роки добився 
власного підприємства і вже забув не тільки про кооперацію 
і про „свій до свого", але в деяких випадках і про свою 
громаду. 

Гасло: більше уваги нашим господарським проблемам, 
є сьогодні дуже на часі і нам направду треба спромогтись 
на цю увагу. Нам треба інформацій про наш стан посідання, 
треба — для заохоти іншим — інформаціЃї про господарські 
успіхи і досягнення поодиноких підприсмчивих людей і нам 
треба подумати про можливості такої суспільно-громадської 
організації наших-економістів, бизнесменів і підприємців, яка 
не спалахнула б солом'яним вогником принагідйости, але 
стала сильною і тривкою складавою частиною нашого спіль-
яотного життя, підносячи його на новий щабель нового і 
повнішого розвитку. 

ЕСПДНСЬКО-ЛЯТИНСЬКД 
„ДЕМОКРАТІЯ" 

Саме в хвилині, коли еспан-
ський тижневик ..Хувентуд" 
(Молодість) у Мадриді поміс-
тив критику на „фальшиву 
демократію" Злучених Дер-
жав, яка нібито виявляється 
у признанні Порто-Рікові кон-
стнтуції, подібної до констнту-
ції, признаної Совстами Укра-
їні, помістив бостонський 
„Крнсчієн С. Монітор"інтерв'ю 
свого кореспондента Роберта 
М. Галлета з президентом иів-
денно-амернканської респуб-
лікн Венесуелі про розуміння 
швденно-латинськнх амерн-
канців таких понять, як „де-
мократія" та „воля" серед 
громадян еспанського роду. 
Якщо б не стаття в „Хувен-
туд", це інтерв'ю може б не 
було таке замітне, як саме 
стало тепер, ко'та еспанці до-
коряють північним американ-
цям фальшування демократії 
ніби тому, що колишня еспан-
ська колонія Порто-Ріко не 
дістала повної незалежності!. 
Тому варто перепоаісти роз-
мову Галлета разом з його за-
мітками, які він додав як 
вступ до звіту з своєї розмови. 

Північні американці, каже 
Галлет, постійно збентежені 
політичними подіями в Ла-
тинській Америці. Демокра-
тнчннй уряд може бути нагло 
знищений військовою револь-
тою, яка вндвнгас наверх гор-
стку військових офіцерів в 
формі „хунти" або якогось 
одного диктатора. Часом бу-
вас таке, що один диктатор 
приходить на місце іншого. 

Від другої світової війни де-
мократії в Кольомбії, на Кубі 
і в Венесуелі завалилися під 
ударом диктатури. Більшість 
латинських американців ма-
буть погоджуються з думкою, 
що такі відносини жалюгідні 
і що вони повинні бути інші. 
Одначе існує група високоін-
телігентнвх, культурних лю-
дей, що щиро вірять, наче б 
то державний переворот був 
правним способом перебиран-
ня влади. Засадннчо вони не 
мають довір'я до свого насе-
лення і до демократії. До тих 
людей належать не тільки 
численні гурти військових 
осіб, але й цивільних, дуже 
часто консервативних, які 
твердять, що вони „ідуть на-
зустріч реальним фактам". 

Розмова кореспондента з 
президентом не мала на цілі 
обмінятися ф і л о с о фічними 
поглядами на державний лад 
в Латинській Америці, одначе 
вона перемінилася на таку 
дискусію мабуть тому, що 
президент мав на думці осві-
домн'ти північио-амернкансь-
кого кореспондента про те, 
які думки панують серед 
значного кола громадян у 
південно'американських рсс-
публіках і тому він самий по-
чав говорити про державний 
переворот, який переведено у 
Венесуелі. 

„На мою думку" — почав 

батьківщина, Бспанія, не 
спромоглася зорганізувати 
свос політичне життя на та-
кліі лад, то як ви можете на-
діятнся від нас це зробити? 

„Воля й лад — це важка 
сполука для південної Амери-
ки, де людям недостас змислу 
до співпраці для спільної ці-
лі. У всіх латинських краї-
нах ви найдете демократичні 
засади пристосовані далеко 
інакше ніж в англо-саксонсь-
кнх країнах. У Франції, Еспа-
нії, Італії і в Південній Аме-
риці ідеї Джефферсона й 
Линколна перейшли великі 
зміни", — оце дослівно наае-
дені погляди південно-амерн-
канського державннка, 

З дальшої розмови можна 
було довідатися, що в бага-
тьох південно-американських 
республіках неможливо вста-
новитн демократію із-за помі-
шания питань: національно-
го, суспільного, расового і 
географічного. Крім того ос-
новні дальші причини це не-
грамотність і нужда. Прези-

дент не дуже то обстоював не-
порушність засади переворо-
ту, як способу встановлення 
уряду. Він вказував на те, що 
непевність у демократії стає 
причиною непостійності! уря-
ду, а спеціального типу пів-
денно-амернканської демокра-
тії ще не придумано. Обгово-
рюючн переворот у Венесуелі 
після демократичного ладу з 
p.p. 1945-48, він признав, що 
в Венесуелі повно ворогів те-
перішньої диктатури і тому їх 
завжди треби берегтися. З то-
ѓо виходить, що уряд треба 
завжди обороняти і тримати 
його ворогів у тюрмі. Для до-
казу.що воно так мусить бути, 
президент згадав про порто-
ріканськнх націоналістів, які 
безупину думають про пере-
ворот і яких ніяк не можна 
переконати словами. Вкінці 
президент заявив, що поборю-
вання ворогів уряду на лад 
большевицький вимагало б 
запроторений 500,000 осіб до 
тюрми, отже уряд цього не 
може робити. А з того внхо-
днть, що положення у Вене-
суелі не таке дуже розпачли-
ве і з часом мусить прийти до 
якогось мирного наладнавня 
відносин між урядом і його 
противниками. 

Микола Чубатий 

Відношення до Росії в плят-
Формах американських 

партій 

У виборчих платформах 
обидві американські партії 
мало різняться в політиці від-
носно Совстського Союзу, яку 
вони пропонують на майбут-
нс. Вони, натомість, сильно 
різняться в оцінці минулого 
американської закордонної 
політики відносно Москви. 

Першою та основною нсг-
кого в закордонній політиці 
обох партій відносно червоної 
Москви, с рішуче стверджен-
ня факту, що Америка шукає 
мнрвої полагодн всіх кон-
фліктів з червоною Росією, з 
виразним виключенням війни. 
„Нашою ціллю" — сказано 
в демократичній плятформі — 
„с мир з честю. Мир з честю 
є найважливішою нашою ціл-
лю з усіх цілей. Ми прнріка-
смо усильно змагати, щоб від-
вернутн нову світову війну. 
Ми є твердо рішені охоронити 
нарід перед тою жахливою 
агонією". 

„Найвищою ціллю нашої 
закордонної політики буде 
чесний та справедливий мир", 
пишуть республіканці. „Ми 
посвячуємо себе, щоб працю-
вати для миру та його до-
сягнутн". Тіѓм чином немає в 
ЗДА нині воєнної партії, як 
це голосить большевицька 
пропаганда. 

Якими способами плянус 
Америка досягнути мир та як 
це з'ясовано в політичних 
програмах обох партій ? Демо-
крагична програма вважає, 

І. 
Коли б якийсь європеєць 

спитав про програмові різнп-
ці обидвох великих амернкан-
ських партій — Демократич-
ної та Республіканської, то 
справді важко було б дати 
відповідь. Обидві партії є 
строго демократичні, с строго 
республіканські; обидві опи-` 
раються на ідеологію основ-
них актів ЗДА: Декларації 
Незалежносте та Амернкая-
ської Конституції з усімв її 
додатками. Лідера Демокра-
тичноГ партії не менше часто 
ніж Республіканської циту-
ють слова през. Абрагама 
Линколна з його відомої гс-
тнсбурзької промови про вла: 
ду демократичної держави, 
що походити має з народу та 
бути встановлена народом 
для інтересів народу, дарма, 
що саме А. Линколя буй ос-
новняком Республіканської 
партії. 

В останніх часах, коли мо-
ва про закордонну політику 
Америки, республіканці мали 
опінію ізоляціоністів, 
таких, що воліли б не встря-
ватя чинно в поза-амернкан-
ську політику, тоді коли демо-
кратів вважається за інтерна-
ціоналістів, себто прихильнн-
ків концепції, що Америка ни-
ні вже не може відсепарову-
ватися від решти світу. Нині 
одначе вже й республіканці 
у своїй більшості вважають, 

голова країни — ‚державний що Америка не може вже не 
переворот це не лиха ўстане- брати активної участи в поза-
ва. Я думаю, що це щось пор-
мальне в наших південно-ла-
тинськнх країнах. Демократія 
добра для вас, північних аме-
риканців. Це насправді англо-
саксонська рослина. Якщо 
ми були б англо-саксонці, то 
ми теж ішли б такими шляха-
мя. Одначе наша кров еспан-
ська, а коли наша колишня 

американській політиці саме 
в ім'я власних інтересів, отже 
теж в закордонній політиці 
на ділі немає великої різниці 
між одною і другою партіями. 

Коли йдеться конкретно 
про відношення до Росії, згля-
дно тепер до СССР. то в одній 
і другій партії є русофіли та 
прихильники визвольних ру-

I хів народів поневолених Ро-
сісю. Донедавна ще обі партії 
були за збереженням иепо-
дільности Росії, вважаючи її 
традиційним союзником Аме-
рнкн над Тихим Океаном про-
тн японської ексланзії. Нині 
могутньої Японії, що загро-
жувала б Америці, вже немає, 
натомість є могутній червовий 
російсько-китайський союз, 
куди більше загрозливий ніж 
давна Японія. Тому щораз 
більше американці обох 
партій првхилюються до дум-
кн, що російського кольоса 
треба розділити. Такі погляди 
дозрівають серед американців 
тям швидше, що нині прав-
лять Росією бодьшевики, які 
на 'сході і на заході наступа-
ють на п'яти Америці. 

Як сказано, обидві великі 
американські партії не мають 
якихсь стабільних політичних 
програм, які їх різнили б, то-
му перед вибором кожного 
президента держави прихо-
днться обндвом партіям з'ясо-
вувати свою актуальну про-

себто граму — внутрішньої та за 
кордонної політики. Такі про-
грами або політичні плят-
формн устійннли обидві аме-
риканські партії на своїх кой 
венціях, на яких теж обрано 
кандидатів обох партій на 
президента країни. Поважне 
місце в обох політичних плят 
формах займає ділянка за-
кордонної американської по-
літики, що в обох платформах 
майже всеціло відноситься до 
справи відносин Америки до 
большевицького світу, веде-
ного Росією. Американських 
українців, як теж українців 
по всьому світі, може зокрема 
інтересувати відношення Аме-
рикн до СССР так. як воно 
виложене в демократичній та 
республіканській політичній 
плятформах. 

РОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ЖІНОЦТВА :: 

Саме в найгарячішу пору 
літа, напереломі червня і лнп-
ня, ми жили під знаком з'їз-
дів. В ЗДА і Канаді відбулися 
з'їзди організацій, що реире-
зентують майже ціле політнч-
не і сурпільно-громадське 
життя українців тих країн. 
Вже перед їх відбуттям ці 
з'їзди будили зацікавлення 
цілого громадянства і вся 
преса була заповнена пробле-
мами тих з'їздів. 

І так, в ЗДА відбувся 5-тий 
Конгрес УКК, що здобув заін-
тересовання не тільки укра-
Інського громадянства, але й 
політичних чинників Амери-
кн. В Канаді майже рївночас-
но відбулись: ювілейний з'їзд 
СУС і в його рямцях 26-ліття 
Союзу Українок Канади, юві-
лейний зТзд УНО і в його 
рямцях 15-ліття, Організації 
Українок Канади, та другий 
Конгрес БУК і в його рямцях 
з'їзд Ліги Українських Като-
лицькнх Жінок. 

У внсліді можна ствердити 
дві головні тези у всіх тих 
конференціях: 

1. Головною напрямною їх 
— це справа визвольних ана-
гаяь українського народу н 
оборона його прав проти зазі 

що дотеперішні методи стри- хань большевицького наїзни-
мування червоної Москви бў-. ќа чи інших імперіалістичних 
ли добрі та поступово здобу-
вають корисні результати. 
Тим чином відома політика 
„отримування больгаевнків" 
(контеАямент палясі) мала б 
бути продовжувана. 

Стримування большевиків 
мас відбуватися кількома спо-
собами. Перше — мобіліза-
цісю сил вільного світу над 
Атлантќќом та над Пацнфі-
ком, себто організацією та 
дальшою підтримкою Атлан-
тійського Пакту і недавно 
створеного Союзу Держав Па-
цнфіку. Демократи вітають 
Західну Німеччину як члена 
Атлантійського Союзу та вн-
сказуЮть симпатії для зма-
гань німецького народу до 
об'єднання, але при застосу-
ванні тільки мирних засобів. 
Демократи підтримують об'-
єднану західну Европу як 
бастіон проти большевиків. 
Вони вдоволені дотеперіш-
ньою працею своєї пропаган-
ди, зокрема „Голосу Амери-
ки", та будуть дбати, „щоб він 
дальше продирався через за-
лізну заслону і ніс правду та 
надію для всіх народів поне-
волеиих совстською імперією. 
Продовжуватиметься дальше 
та сама політика ва Далекім 
Сході та допомога щгаіліза-
ційно відсталим народам. 

Що ж іншого в цій справі 
обіцюють респібліканці ? Во-
нн передовсім обіцюють звер-
тати рівно увагу на оборону 
Европи як теж на оборону 
Східної Азії, яка, по їх думці, 
дотепер була занедбана. Рес-
публіканці обіцюють повести 
більш динамічну політику су-
протн червоної Росії, отже 
відкидають якенебудь поту-
рання большевнкам. Коли 
взяти під увагу, що місяць по 
республіканській конвенції 
державний секретар Ачесон 
призвів до заключення обо-
ронного союзу на Пацифіку 
та в останнім часі не дав ні-
яких прикладів політики по-
турювання большевикам, то 
властиво він вже тепер спов-

течій. В тому все українське 
громадянство стоїть одним 
фронтом проти напору ззовні. 

2. В обличчі відповідальних 
подій, які йдуть зараз у сві-
ті й зарисовуються перед ук-
раїнськнм народом — слідне 
велике зрозуміння і відчуття 
потреби консолідації власних 
сил. 

Ці напрямні нашого полі-
тичного життя мають вели-
чезне значення для нас та є 
явищем иадзвячаво познтнв-
ним. Нам цікаво розглянути, 
яка була участь і роля жіноц-
тва у тих нарадах? 

Так в ЗДА, як і в Канаді 
участь жіноцтва у з'їздах бу-
ла численна і жива. Але в 

організацій (ЗДА) або черев 
з'їзд тих же (Канада). 

У ЗДА — це були делеГ№-
ки Союзу Українок Америки 
і його відділів (голова О. Ло-
тоцька) `,` бУЖА (голова Л. 
Івченко) і МСУ" (голова М. 
Рудиицька). НайчнслеіШІиів 
були зарепрезектовані відпо-
ручвиці Союзу-Украшок Аме-
рики. У внсліді тієї співпраці 
голова О. Лотоцька вибрана 
поновно містотоловою Укра-
їнського Конгресового КоиітЄ-
ту. Це Почесне місце Союзові 
Українок Америки і його го-
лові дійсно належиться. 

У склад Конгресової Ради 
увійшли такі жінки: Катерн-
ва Пелешок (СУА). Людмила 
Івченко (ОУЖА), Галина Ла-
щенко (Золотий Хрест), Мі-
лена Рудняцька (МСУ). До 
Контрольної -Квяісії увійшла 
Стефанія Пушкар (СУА). У 
ПОЛІТИЧНІЙ Раді УКК немає 
ніодної жінки І ЧИ немає жі-
нок із ПОЛІТИЧНИМ внроблен-
ням? Напевно є. Яка тут пря-
чнна, що оце тут не перший 
раз жіноцтво, відсунене від 
справ політичної ваги? 

Треба ствердити, що вняа 
тут обостороння. Політичні 
чинники і досі яедопінюкмяь 
участи жінок у -політичному 
житті. Вони й досі вважають. 
що поле праці жінок — це 
суспільно-громадські оргаяі-
зації. І тому приймають слово 
жіноцтва тільки з цієї плят-
форми — вважаючи, що жіи-
ки здобули собі й оправдали 
на ній своє становище.. 

Забувають одначе, що полі-
тнчна боротьба — стрясаючи 
світом до його основ — яе 
могла не заторќи ўти й сім'ї, 
цієї основної домени жінки. 
Маємо на те безліч прикладів 
із нашого недавнього иннуло-
го. Це освідомнло навіть най-
більш пасивну ОДИНИЦЮ, що 
зовсім „до політики не міша-
лася". Активним же виявом 
політичного осоідомлення уќ-
раїнської жінки це ті ряди 

жінок ішла з раменя жіночих 
однім і другім випадку участь підпільниць, що стояли пле-

(Закінчення на crop. 3) 

нив побажання республікаќ- сказати. Приватно в п 
ців 

Яке ж відношення респуб-
ліканців до політики стриму-
вання большевиків? 

„Визволення ми зробимо 
знову тим світлом морської 
ліхтарні, яке принесе надію в 
темні країни (поневолення). 
Така програма буде передава-
на через „Голос Америки". 
Це означатиме кінець нега-
тивної, безуспішної та ненор-
мальної політики стримуван-
ня, яка полишає безчнсленні являються 
людські істоти на поталу дес-
потизму та безбожного теро-
рнзму, який з черги обертає 
свої поневолені жертви як 
зброю на наше знищення". 

Проти демократичної полі-
тикн стримування большевя-
ків, репрезентованої теперіш-
нім американським амбасадо-
ром в Москві Джорджом Ке-
ваном, республіканці хотять 
протиставити якусь дннаміч-
ну політику визволення в ко-
ристь жертв большевицької 
агресії. Чи масмо тут до діла 
з ясно здефінійоааною політн-
кою „визволення" яка мала б 
прийти на зміну політики 
„стримування", годі напевно 

Іван Смолім 

БУДІВНИЧИЙ С0НЯШН0Г0 ПРОСПЕКТУ 
(Оповідання) 

(2) 
Змагання очорнити його, 

відкривали щораз нові сторін-
ки з його життя і так поволі 
особисте, інтимне життя Зубе-
рв стало прилюдною тайною. 
Покопавшись у минувшині. 
викрили, що Зубер простого 
походження, сни побережни-
ка. Правда, закінчив з відзна-
чеиням столичну політехніку. 
Вів уже кілька робіт і підпрн-
смств. 

Семсацісю стали інформації 
кореспондента правого орга-
ну. Ціла романтична історія 
Зуберового життя облетіла в 
один день місто й область. Ко-
респондеит доносив, що Зубер 
закохався в доньку багатого 
землевласника, в якого його 
батько був побережником. 
Що їх любов обопільна і не 
знати, чим скінчиться. Що 
смішні амбіції цієї людини 
простого роду сягали по руку 
дочки багатія, якого рід ви-
воднться з графів. Що су-
перником Зубера с багатий 

землевласник Сальмон, зако-
ханий теж безмірно в молоду 
панну Марію. 

Дальші повідомлення були 
ще більш інтригуючі. Що Зу-
бер був саме довгий час у 
батьків, гостював навіть у то-
варистві місцевих поміщиків. 
Потім виїхав у столицю. Десь 
там опинявся і пан Сальмон. 
Пан Сальмон загинув зага-
дочно від револьверної кулі. 
Пишуть, що сам відібрав собі 
життя, але є й інші здогади. 
А Зубер недавно заручився з 
панною Марією. 

Дякуючи отим ревеляціям, 
Зубер став тепер надобавок 
романтичним героєм, божи-
щем тисячної маси і об'єктом 
зідхаиь міських дам, що гнну-
ли серед сќуки. Редактор но-
вої партії, що змагала до вла-
ди, написав навіть палку, сен-
тнментальну статтю, мовляв, 
особисте Зуберове життя не 
мас нічого з його капітальним 
проектом Соняшного Про-. 

спекту, а коли історія його 
заручин правдива, то в тому 
нема нічого порочного. Про-
ншла вже пора поділу людей 
на кращих і гірших, станові 
різниці вже стають пересу-
дом. Зубер це провісник ново-
го соціяльного порядку, це 
новітній аристократ у добу 
техніки і нових СОЦІАЛЬНИХ 
концепцій, творець, що здіб-
ивй оформлювати життя ти-
сячів і тисячі вдячні йому 
за те. 

Тисячі вилягли на вулиці, 
коли молода пара в'їздила не-
барои побравшись, у місто. 
Газети заздалегідь повідомв-
ли про ту подію, не минаючи 
нагоди провести передвнбор-
чу агітацію. Це був ніби трі-
юмфальннй в'їзд Зуберів. їх 
вітали, фотографували, їх фо-
та стояли у газетах і так їх 
обличчя стали знайомі для 
тнсячів, що вп'ялювалн очі в 
молоду пару. Молодою були 
захоплені. Тендітна брунетка, 
з великими карими очима 
вродливим личком, сама у 
чорній сукні зі шнуром білих 
перел на шиї, видалася тнся-
чам милою, симпатичною. Ті 
картинка, витята з газети, 
красувалася з того часу на 
стінах багатьох міщанських 
домів у суміші зі святими і 

хіновими зірками. 
Зўбери замешкали в домі 

одного багатія. Зубер поринув 
у діла головокружні, кипучі. 
Його приятелі виграли вибо-
рн, його проект прийнято. На 
периферійному пустирищі за-
кипіла робота, будова цегель-
ні, рівняння грунту, закла-
дання фундаментів. Соняш-
вий Проспект виростав наче 
чудо, обтрясався з грязі, очя-
щувався з безлічі будівельних 
відпадќів, виструнчився ряда-
жн бльоків, чепурився квітнн-
ками, деревами.' 

Пройшли роки. У Зуберів 
родився син, ріс, вчився. Все 
Йшло своїм ладом. Про Зубе-
ра вже й не писали. Тільки 
потайки враховували його 
прибутки, заздрили успіху. 
Місто поширилося, пройшло 
війну, настали неспокійні дні 
економічних криз і соціяль-
вих зрушень. 

І серед них ім'я Зубера зно-
ву попало на сторінки преси. 
Вістка звучала направду сен-
саційно. Зуберів син, Роберт, 
щез безслідно одного дня. 
Щез спадкоємець величезного 
майна. Здогади, що його пі-
рваля з метою вимусити на 
батькові викуп, були мало-
правдоподібні. Робертові вже 

було двадцять три роки. Це був 
юнак красунь, талановитий, 
запальний, майбутня слава. 

Мати Роберта, колись тен-
дітна брунетка, тепер повно-
тіла, присивіла жінка, разпа-
чала невимовно. Десятки де-
тектнвів пропонували Зуберо-
ві свої послуги, але він відхи-
ляв їх, кажучи, що йому їх 
не треба. У пресу попала на-
раз вістка: Роберт кинув ро-
дичів з власної волі і пішов 
у моряки за сьомі краї. Хто 
подав цю вістку, невідомо, але 
Зўбери не заперечували її. 
Преса губилася в здогадах 
про причини цього незвичан-
ного вчинку молодого Зу'бера, 
і не знаходила відповіді. 
Щось діялося в родині Зубе-
рів, але ніхто не знав, що во-
но. Бувша графянка вдягнула 
чорие вбрання. Вона зовсім не 
виходила зі своєї садиби. Тн-
ша наче смерть зацарювала в 
цьому домі. Зубер похилився, 
схуд ще більше, його висока 
постать згорбилась помітно. 
Він часто обходив квартали 
Соняшного Проспекту, де вже 
обживалися люди, де вже крі-
слатилися дерева, ніби зазна-
чуючи пройдені роки, і вер-
тався назад в кітловину, в мі-
сто, ва вузькі середньовічні 
вулички, входив до старої па-) 

трнцшської вілли, що її сто-
рожнлн кам'яні леви, у кімна-
тн, де як сум найглибшнй во-
рушилася його дружина у не-
потішному горю по втраті си-
на. Він ніби збирався підійти 
до неї, потішити і зупинявся, 
бо слова тут безсилі. 

Небаром Зубер став виїзди-
ти на довго з дому. Десь да-
леко на провінції він почав 
нові будівлі. Він згадував їй 
про те, і не договорював, бо 
в її серці, крім суму, не було 
вже нічого. Він відходив суво-
рий, зосереджений у собі. 

А одного разу, коли вер-
нувся з дороги, коли ввійшов 
у кімнати, де жалібницею си-
діла посивіла пані, він був 
усміхнений. Вона здивувала-
ся його настроєві, бо такого 
вже в них не було д а в н о . . . 
П темні, засумовані очі зупи-
нилися на ньому в німому за-
питі. 

— Поїдемо кудись — про-
мовнв він. 

— Куди? 
— Поїдемо у наші сторони. 

У минуле! 
Він віз її невтішну і засумо-

ваиу знайомими дорогами на 
південь у міжгір'я. II очі про-
яснювалися ва вид країни 
свого дитинства. Ось посілос-
ті здичавілого пана Якова, що 

часто відвідував її батька. За 
замкненими брамами собаки. 
Ось гірський кряж, з густими 
лісами, куди часто вибірали-
ся на полювання. Ось повно-
вода гірська ріка, знайомий, 
довгий міст. Праворуч бать-
ківські посілості. Але там уже 
нема нікого рідного. Мати да-

них американських колах щџ-
роко говорнть.ся, що на міс-
це політики, „контейимснт" 
мас прийти нова політика „лі-
берейшен", себто визволення 
поневолених Москвою наро-
дів. Та чн вона можлкза без 
війни ? Чн большевнкн уступ-
лять в цій справі під мирними 
засобами ? Кожен розуміє, що 
не уступлять... , . 

В одній частині своєї плят-
форми також- демократи за-

теоретнчно за 
вилсонським прннцнпом само-
визначення народів. „В ері, 
коли держава-сателіт симво-
лізус тиранію агресора та 
знищення волit .малих наро-
дів, Демократнчра партія ще 
раз окреслює та відновлює 
ВилсонівськяЙ сПрннцип на-
ціонального самовизначення. 
Тому частиноЮь політики де-
мократичної партії — є підба-
дьорюватн та, помагати малим 
каціям та всім народам мир-
ними та упорядкованими за-
собамн здійеннти свої спра-
ведливі аспірації — мати змо-
гу зберігати свою політичну, 
географічну та етнічну дД-
лість, та ўвій$ѓ в̀ родину су-
веренних націй з волею та 
ГІДНІСТЮ". .- . а . 

Чи ці точки плятформи Рес-
публіканськоі. партії, що го-
ворять про політику визво-
леяня та чи ці точки плит-
форми Демократичної партії, 
що говорять про політику са--
моозначення'народів є біль-
ше чн менше теоретичні вя-
явить відношення обох партій 
до конкретних' справ амери-вно в могилі, в могилі батько 

а саме то справи поневолення 
держав-сателітів та до справи 
поневолення народів червоної 
російської імперії. Про це в 
Наступній статті. 

лості розпродані, там чужі 
люди, все чуже, аж важко за-
ходнти. 

Вони повернули ліворуч 
під ліс. Вона глянула в цю 
сторону і ніби не впізнала 
околиці. 

— Що це біліє? Хто то збу-
дував? 

Зубер усміхнувся тільки та-
ємнячо, під'їжджаючи ближ-
че під нові будівлі. Це були 
ряди павільйонів у півколі, з 
центральним посередині. Па-
БІЛЬЙОНИ губилися в сосяово-
му лісі, що нараз війнув на 
них запахом живиці, оточив 
їх повітрям, густим І ЦІЛЮ-
щим, як бальзам. 

— Чиє.це? — питала вона. 
Але Зубер не відповідав І 

вона не допитувалася, зрозу-
мівпги, що він зготував ІЗ сьо-

ли їх. Зупинилися аж на 
краю ліса. iTyf випливало 
з-під дерева джерело. Сріб-
лнстнй струмок-ринув уннз, 
а зір продирався крізь віття 
дерев, де, мов на долоні, внд-
ніла ріка, обабіч неї левади., 
оселя, батьківськнй двір. 

Вона гляиуда,на джерело, 
потім на батьківську оселю, 
потім на Зубера, нібн зрозу-
вгіла його: Це було місце, де 
вперше виявили собі свої до-
чувания. Давногдавяо. Потім 
часто зустрічалися тут. 

годні якусь несподіванку. Во-І — Ми мож'ем'о присісти на 
ня ішли доріжками поміж ще І цій мураві —"промовив він 
пустими павільйонами, мнна- — Як давно. 

-



Д-р Ростислав Сочинський 

ЗДОРОВ'Я НАШИХ ДІТЕЙ 
На схнлі дня, повного пра-

ці та ДОМАШНІХ КЛОПОТІВ, не 
одна мати сягає бажанням в 
часи, 90 років .тому, коли 
життя було далеко простіте. 
Можливо, що ТОДІ, коли брак 
ќіїіотвйнапДниих засобів трд-
мав родину разом, Іколи ані 
радіо, ані кіно, чи, телевізія 
не збуджували молодої уяви 
й не вигни жували, дитячого 
організму, вирощування і ви-
хоауванни дѓѓві, було менш 
втомливе. Одначе щ був час, 
що скривав багато небезпек 
для здоров'я дитини. 

Сьогодні, коли розвій медн-
цння осягнув - .прогресивні 
висоти, коли те, що, вчора вн-
давалось нездійсненною мрі-
сю, став сьогодні яезапереч-
ннм фактом, багато річей у-
ВаЖаСТЬСЯ гамгарп^ум? наші І' 
не доцінюсться або`легкова-
жнться значіння'Нових здо-
бутків. і. 

Подробўимо для чюрівнаиня, 
разом з тією втомленою ма-
тірю, перенестись нашими 
думками на початок цього 

„Вечір пісні і танку" на Конгресі УКК 

століття і подивитись у яких 
умовах зростали тоді діти. 

У девятсотих роках немов-
ля приходило на світ, повний 
загроз для його' 'Здоров'я і 
жпття. Воно родилось у при-
ватному, переважно не гігіс-
н;чному помешканні; без лі-
і арського догляду. Його ма-
ти бачила лікаря тільки у вя-
падку поважної недуги, бо 
тоді Ще не доцінювалось ко-
ристей лікарської.опіки під-
час вагітности. У' тих часах, 
коли пересічна дитина мала 
вигляди прожити'ТІЛЬКИ 50 
років, а з кожної сотки не 
мовлят 14 в м и р а л о ие 
скінчивши п є р ш о`т о року 
життя, медицина ще не вігіла 
боротися з дитячою бігун-
кою, туберкульозого, сяфілі-
сом, дифтерією, -менінгітом, 
коклюшем, шкардятииою і 
малярією. Н е д о с . т а т о ч н е 
й хибне підживлювання під-
кошувало дитяче-. здоров'я; 
зокрема рахіт і скорбўі були 
дуже поширені . -Не менше 
деструктивним чинником бу-
да несвідомість батьків, що 
не вміли обходитись І дбати' 
про дітей. 

Одиноким знаним-тоді охо-
ровним засобом було щіп-1 

" л е н и я проти" вїстіїР'Тінтняў! 
щіплювалось дуже'' рідко в 
першому році жяті'А, пере-
важно у шкільному віці, а то 
й взагалі ні, бо не' 'було за-
конного примусу. "Юхто не 
знав також значіння рибячо-
го трану й помаранчевого со-
ку для лікування'рахіту чи 
іп.нги {скорбуту);. 'Коли а ко-
печностн давалось' "немовляті 
замість грудей штучне від-
живлення, молокаѓ` ніхто вв 
стерилізував, щоб. вбити бак-
терЦ, Що спричинювало 61-
гунку, найбільш' поширену 
дитячу недугу тих-часів. 

Лікар здорвою дитиною не 
цікавився, а у випадку зане-
дужаиня був нераз також 
безсильний бо не- мав відно-
цідного вишколу в' ДІЛЯНЦІ 
дитячих недуг. Матері у пік-
луванні й відживл'енні немов-
лят були здані на' - власний 
інстинкт абож На' поради 
баб-шепетух і знахорів. 

Як основно змінився цей 
счан у останньому тіів-сторіч-
чі! Турбота про здорв'я дити-
ин починається тепер вже да-
лско перед її народженням. 

Закон вимагає доопдженнл 
крони ще перед заключеншш 
подружжя, щоб у випадку ск 
фїлісу мати змогу вилікувати 
недугу й запобігти заражен-
вю ненародженої дитиня. 
Навіть, коли вагітна жінт:а 
ьочувае себе добре, вона здь-
більша не занедбує регуляр-
агх відвідин у лікаря, який 
служить її порадою і має змо-
гу завчасу запобігти евеиту-
альннм комплікаціям вагіт-
ности й будучого породу. 

Ця опіка показала дуже 
додатній вплив на здоров'л 
немовлят. Число передчасно 
й мертво народжених дітей 
зменшилось. Діти зростають 
здораі, більш відпорні на іи-
фекційні недуги, краще прк-
стосовані до життя, щаслн-
иіші. 

Роди у 90-тн відсотках від-
буваються сьогодні у спеці-
яльннх шпитальних відділам, 
де небезпека для дитини й 
матері зменшена до мінімума. 
Хоч у новітніх часах надалі 
вважається кормлеиия груд-
дю кращим чим фляшкох., 
штучне відживлення немов-
лят, завдяки HMjtnnn приго-
тоаляти поживу дозволяє їх 
нормальний ріст і розвій. 

Ніхто не може заперечити 
користей, які приносить здо-
рое'ю дитини стала лікарсь-
ка опіка, чи напр. щшлсипя 
ѓпоти дифтерії, коклюшу чи 
ггрсвця (тетанусу). Хоч яаг-
ляд над сучасною дахииою 
зосереджується здебільшя на 
запобіганні недугам і попрані 
стану здоров'я, лікарі зроби-

їли великий поступ у викри-
I ванні та лікуванні дитячих 
іхворіб. Медицина показаля, 
що вона майже цілком опа-
яуаада інфекційні недуги, 
що деслткували дітей 60 р. 
ѓому. Вќгляди на пересічне 
життя піднеслись для наших 
дітей майже до 70 років. 

Сьогодні існує безліч но-
вітиіх засобів, якими можна. 
коли не усунути, то поправн-
ти каліцтво, що постало а на-
слідок деформацій тіла, ўпо-
сліджень зору, слуху, мови. 
Хоч ці недомагання не загро-
жують безпосередньо життю, 
їх коректура робить калік 
здатними до праці, щасливи-
мн й корисними громадя-
ками^чл , . . . . . . . 

На тлі новітніх медичних 
здобутків зростав . обов'язок 
батьків: робити з них якнай-
більший вжиток для кожної 
дитини, щоб молоде поколін-
ня виросло здоровим на дусі 
й тілі та було радістю для 
родини, суспільства й на-
роду. 

Репрезевтаційиий концерт, 
який відбувся з рамени П'я-
того Конгресу Американсь-
ких Українців у готелі Стат-
лер в Ню Норку — це була 
мистецька подія, що її ие 
можна скоро забути. 

Вправді, полѓѓична, а рад 
ше дискусійна сторіика кон-
гресу („формальна справа") 
так була зайняла уми учас-
ників, що культурна і мис-
тецька залишилися в тіні, 
одначе прохолонувши по ча-
сі — вилляла таки на верх 
незатерта згадка про мпс-
тецьку сторінку конгресу: 
доклад Архиоеака, образо-
творча виставка і вечір пісні 
й танку. Про дві перші ікпре-
зи були критичні рецензії в 
„Свободі" (щоденнику і тиж-
невику), а про останню ще 
ні, тому й займемося нею. 

Факт, що на цьому вечорі 
виступили yd три „релрезея-
тативиі" хори Ню Иорку і y d 
чотири танкові гурти — вчи 
нив з цеї імпрези свого роду 
контест. Глядачі мали впер-
ше нагоду побачити і почути 
y d ті групи разом, та могли 
порівняти їхню мистецьку 
вартість. 

До того ще одна причина 
диктує хам згадати про цей 
вечір. Саме ми маємо тут в 
Хмериці каврввду велике 
число хорів і танкових гуртів, 
розсіяних по багатьох місце-
востях. Плекання хорового 
мистецтва і народного танку 
дуже популярне завдяки за-
плідненому зернові, що його 
щедро розсіяли колись Ко-
шиць і Авраменко. Не диво, 
що ті широкі круги хористів 
і танцюристів цікаві бодай 
прочитати в „Свободі" згад-
ку про реплямований шуми.) 
перед конгресом вечір пісні і 
танку. 

Отож, коли йде мова про 
хорн, то тут виступали три 
різні хори. Різні тим, що один 
чоловічий (Думка), другий 
Жіночий (Бонн), а третій мі-
шаннй (Метрополітал ьняй). 
Через те один хор другому не 
робив, так би мовити, коику-
рснції. Але коли йдеться пѓо 
ефект виступу на тому вечо-
рі, то безконкуренційно пер-
ше місце належиться „Метро -
політальному" хорові . 

Коли ми слухали два пер-
ші хорк^то мали вражай ля, 
'щ'о' або заля ' 'иеаќ'усхична, 
або завелика ‚‚трема" у спі-
ваків і диригента, або лишці 
пісні, що їх виконували ті 
хори, ще за „свіжі", ще, так 
би мовити хоровим висловом 
„невлежані". 

Одначе, коли виступав тре 
тій, Метрополітальний хор — 

Роля українського жіноцтва 
(Закінчення зі crop 2-ої) 

че-о-плече з товаряшем-бос-1 віків. Правда, в поверховного 
вякои в останній війні та в 
цьому змаганні наложили го-
ловою. 

Коли приглянемось до по-
літичного життя народів за-
ходу — вдаряє нас велика 
увага, яку присвячують там 
участі жіноцтва в політнчно-
му житті. Найближчий при-
клад — це підготова до вибо-
рів президента ЗДА. Можна 
сміло сказати, що звернення 
п а ртій до в и борців-жінок 
частіші, як до виборців-чоло-

ф Радісно отримати від рідних, друзів та знайомих поздо-
ровлоння зі Святами Різдва Христового. Ще більше радос-
ти — коли поздоровлення це художньо оформлене. 
9 Саме такі поздоровлення вже друкує видавництво „Сво-
бода". 
щ Різдвяні поздороленмя „Свободи" в цьому році будуть 
найкращими, бо ̀ вони зроблені спеціяльао для нас відомим 
художником проф.' ПЕТРОМ ХОЛОДНИМ. 
# До багатобарвних малюнків додано ще тексти ваших 
старовинних КОШ$ДОК та сердечних поздоровлень. 
џ „Свобода" друкує вісім різних поздоровлень. Кожне по-
здоровлення в крпе?рті. Вже тепер просимо яаяя відділи, 
українські книгарні і кольпортерів надсилати замовлення, 
щоб одержати поздоровлення вчасно. 

„SVOBODAh-P. О. BOX 346, JERSEY СПТ З, N. J. 

ПЕРЕПЛАЧУЙТЕ 
НЩЩЉНЕ:.ВИЛАННЯ „СВОБОДИ" 

Якщо Ви хочете, мати щонеділі цікаві оповідання в інші 
літературні твори наших письменників, репродукцЯ творів 
наших мнстців,'-наукові статті наших учених, критичні 
оцінки нових видань, відомості про нові винаходи в царині 
техніки розваго`вий матеріял тощо, передплачуйте ваш 
тижневих що виходить регулярно від 2. березня цього року. 

Українська-молоде! Знайомся з рідною культуроќ) через 
— тижневих! .Не забувай, що це твоя національна по-
внняість! .„-̀  

УМОВИ ПЕРВДГОІАТИ ТАКІ: 
На РИС У ЗДА $3.75 На рік у Канаді $4.25 
На ШД рокўу ЗДА _$2.00 На пів року у Канаді _$2.25 

Передплату надсилати на адресу: 
‚SVOBODA", # б ' . BOX 346, JERSEY CITY З, N. J , U. S. А. 

обсерватора може зложитись 
враження, що це вже мас 
свою причину в тому, що аме^ 
риканські жінки мають право 
вибирати. А в нашому су-
спільствІ, що с нормоване за-
конами громадського поряд-
ку, жінка с тоді виборцем, ко-
ли є громадсько активна. 

Та це враження с помилко-
ве. Американський політнч-
ний світ втягас жінку в свою 
орбіту, бо хоче скріпити свій 
вплив, побільшити сферу ді-
яння свосї партії чи групи. 
Його звернення до жіноцтва 
появляється не тільки напере-
додні виборів, а йдуть послі-
довно Й ділово в різних сере-
довнщах та під різним кутом. 
Одним словом — американсь-
кий політичний світ працює 
над жінкою та її політичним 
освідомленням. 

Здасться, що аналогія насу-
вається сама собою. Ми вва-
жасмо себе політичною емі-
ґрацісю, що покликана спов-
нити певну місію від імені по-
неволеяої Батьківщини. До 
цього завдання старасмось 
притягти кожну одиницю та 
узброТтн її після ЇЇ спромог. 
Чн не слідўе тут нашим по-
лІтичним чинникам звернути 
увагу й на наше жіноцтво, 
що творить майже половину 
нашого суспільства? Здасть-
ея, чцо політичне освідомлен-

все те зникло. І заля покоза-
лася вдячно-акустична і сво` 
бода й натуральність та пев-
ність у співаків і диригента і 
вкінці виконуваний твір дунѓе 
добре фразованнй із ідеальн -) 
чистою інтонацісю та й ще до 
того знаменита співпраця 
фортепіяну з хором і днрп-
ГЄНТОМ. 

Це не значить, що цей о-
станній хор найкращий. Так 
воно було тільки цього вечо-
ра. При найближчій такій же 
нагоді образ може змінитися, 
взявши до уваги дуже добрий 
голосовий склад „Думки". 
Хор ,Думка" виконав цього 
вечора два комознційні тв`-
рн, а саме: „Хор підземних 
ковалів" С. Людкевича і „Зо-
лоті зорі", О. Ннжанковсько-
го. 

„Хор ‚.Боян" виконав теж 
дві комозит. речі: „Баркаро-
лю" — С. ТІюдКевича і „Тн-
хий вечір" — комознцію са 
мого диригента хору І. Не-
дільського. 

Тільки Метрополіт. хор вн-
конував обрібкн народних пі-
сень, саме другу частину 
‚.Вулиці" Ф. Колессн. 

Днригенхи хорів О. Мики-
тюк, І. Недільськнй і Р. Лс-
вицький. Хорам ,Думці" і 
Метрополітал ьному акомпя , 
ніювала Оля Дмитрів, а „Бо-` 
яноаі" Е. Чадельська. 

Танкові ансамбліі на нашу 
думку, стояли цього вечора 
менше-більше на однаковому 
рівні, та, що анрізнюватн 
якусь групу було б кривдою 
для. других. 

Подаю порядок після про-
грами та репертуар поодиио-
кнх гуртів: 

Танковий гурток під керу-
ванням І. Фліса виконав ѓу-
цульський танок „Верховин-
ці". ташсоа. гурток „Джере-
ло" під хер. Р. Петрнни иньо-
нав „Запорожський герць", 
гурток СУМА під кер. О. 
Гензн виконав два танки „То-
пак" і ..Гопачок", а „Ўкраїн-
ські танцюристи" під нер. 
В. Бакада виконали танки 
„Косарі" і „Женці". 

Усі групи разом під кир. 
Р. Пеѓрини виконали жіно-` 
чий танок „Катерина". 

В перерві відбулася врочпс-
-гість промувавня на почес-
них докторів, що її довер-
шив проф. д-р Р. Смаль-
СтрцькнЙ в аснсті професорів 
і доцентів Українського Віль-
ного Університету та пря 
співучастн оркестри В. Босо-
го і Метрополіт. хору, що ви -
конали „ґавдеамус іґітур" і 
многоліття. 

На закінчення концерту 
виступили усі три хорн ра-
гом і виконали під кер. С. 
Марусевича „Думу" М. Гай-
воронського і національний 
гимя. Цей спільний виступ 
хорів був гідним і направду 
репрезентативним ' закінчся-
ням цего величавого концер-
ту - вечора. Т. К. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 

Гемтремн, Міш. 
День Украінської Жінки 

Селянки 
26 Відділ С.У.А. в Гемтре-

мку влаштував дня 20 липня 
цр. вперше на американському 
континенті величавий фестніі 
(пікнік), на якому вшаиова-
но Українську Жінку Селяя-
ку, за її невтомну працю у 
всіх ділянках. Імпреза була 
дуже добре розрекламована 
так, що мимо несприятливої 
погоди, громадянство, включ-
но з духовенством з східної і 
західної частини міста, взяло 
масову участь. Вже від 10 ѓод. 
ранка, гості напливали до па-
рохіяльного городу, де член-
кнні 26 ' Відділу, кожна на 
призначеному місці жваво 
працювали. Обіцянки в про-
грамках не завели публіка 
Були несподіванки, а зокрема 
для дітей цікава з маленькн-
ми каченятами. Це була ве-
лнка втіха для дітей. Для 
старших колесо щастя. Тут 
були дуже гарні речі, між ни-
мя пишалися я українськім 
стилі вишиті декоративні pv -
шайки і доріжки. Те все так 
манило очі прохожих гостей, 
що змусило їх задержатися на 
тому місці, оглянути і попро-
бувати щастя, яке декому на-
нігь дуже сприяло. Перед 80-
ч атќом сценічної програми, 
присутні мали змогу огляну-
тн, в спільно тюбудованін з 5 
Відділом С.У.А. домівді, кім-
нату пристросяу в українсько-
селянському стилі Ліжко за-
стелене багато вишитим, по 
середині мережаним наліжнп-
ком, великі і малі подушки з 
прекрасною ВИШИВКОЮ. Над 
ліжком жердка, з одежою. 
На стінах густо завішені об-
разн святих і портрети виз-
начяпх людей, як Шевченка, 
Л. Українки, О. Бассарабовоі 
і других прибрані рушннка-
мн і квітами. Під стіною ослін 
застелений власноручно вн-
робленою тканиною. На столі, 
хліб дома`шнього печива, що 
спекла відома всім членќиќ;: 
П- Чула, колоски зрілої пше-
ниці, маки, романи і блават. 
В одному куті піч, в другому 
шафка на посуду званий мис-
ннк. Все те пристроєне пре-
красно вититими скатертями 
і рупхввшдмк В ЛЬИЯНОГО по-
лотна. Експонатів випознчн 
ла нам наша членкния п. Д-
юшіа, за що належиться їй 
щира подяка. Так прястросна 
кімната своїм виглядом, ча-
рувала відвідувачів. О. парох 
Шмоидюк з захопленням при-
глядався і зазначив, що аме-
рикаиська молодь українсько-
го походження, обов'язково 
повинна познайомитися з 
традиціќю своїх батьків. При 
урядженню кімнати всю пра-
цю вложвлн пані: О. Клими-
шинова, Березовська, Бушард. 
Хомяк, і Козаченко, яка та-
кож принесла кілька п^итрг 

роду. Ці напрямні вони пере-
водять серед жіночого світу, 
ставлячи їх як завдання пе-
ред своїх членок та інформу-
ючи чужинні жіночі організа-
ції. Окрім того — одним із го-
ловвих завдань жіноцтва на 
еміграції — це вдержання мо-
лодого українського поколін-
ня. 

Навіть коли зважити цей 
характер праці та втягнені до 
неї чинники, що с якісно цін-
ним елементом нашого су-
спільства, жінки вже мають 
право домагатись участи в по-
літичному проводі. їх громад-
ська постава вже дас їм право 
вносити і в політику первні 
свосї особовости. З титулу 
своїх завдань у суспільстві j 
вони повниш й мають право 
на співучасть і працю в полі-
тнчних тілах, як Українська 
Національна Рада чи Полі-
тнчна Рада УКК. Та ні в од-
ному, ні в другому жінок не-
мас. 

З другого боку частина ви-
ни Й по боці самого жіноцтва. 
Воно й досі не включилось у 
політичні партії, які керують 
політичним життям. Це с ве-
ликою хибою жіноцтва й на 
це ми повинні в найближчому 
часі звернути увагу. Наскіль-
ки жінки вміють і можуть 

ая його скріпило б не тільки І включити себе в політичну 
боротьбу нашого народу вка-
зус участь жіноцтва у полі-
тичному житті Придніпрян-
щинн напередодні першої вій-
ни; вона завершилась покли-

засяг діяння партій, а цілої 
нашої еміграції взагалі. Не 
згадуючи вже про те,що втяг-
нення жіночого світосприй-
нанвя в наше політичне жит-
тя збагатило б його в цінні 
первні, які йому недостають. 

Дотепер наше жіноцтво 
гуртусться в організаціях ха-
рактеру суспільно-громадсь-
кого. Та навіть ті мають в ос-
нові певну загально-полггнч-
ну пллтформу: змагання і бо-
ротьбу за внзволенвя і суве-

права українського на-

канням 11 жінок-членів до 
Української Центральної Ра-
дн. Тому не можна припуска-
ти, що політичне життя на-
ших партій не має для жінок 
притягаючої сили. Треба тіль-
ки, щоб вони зрозуміли яд 
слід вагу й потребу їхньої 
участи у розбудові цього жнт-
тя. 

Треба Ііризнатн, що жіночі 
організації не можуть бути 
тут школою політичного жит-
тя. Характер праці їх — не-
хай частинно політичний —-
не сміс мати партійної закрас-
ки, коли хоче охопити жіно-
чий загал та заправляти його 
до громадської праці. Атмо-
сфера жіночої організації не 
с тереном, де можуть вижи-
ватися політичні темперамен-
тн. Характер праці вимагає 
спокійнішого наставлений і 
не сміс колисатись на таких 
бурхливих хвилях, як їх не 
раз приносять політичні по-
тягнення. 

Натомість політичні партії 
с ґру'нтом, де можуть прнло-
жнти своїх сил громадські ді-
ячки з політичним вироблен-
няи. Бачимо скільки їх вясту-
пало на конгресах обох вели-
кнх американських партій, та 
які поважні становища в пар-
тіях вони займали. У нашому 
суспільстві могли б відіграти 
поважну ролю наші жінки з 
Придніпрянщини. їх у'часть у 
будівництві на рідних землях, 
нераз на дуже відповідальних 
постах, зближас їх більше до 
суто-політнчяих проблем, як 
до безпосередньої буденної 
праці жіночих організацій. 

Сьогодні йдуть важні події. 
Назрівас момент, коли вирі-
шнться наше „бути чн не бу-
тн". Тому вказане, щоб ми 
брали участь у політичному 
житті не тільки як представ-
ниці жіночих організацій, не 
тільки як суспільно-громадсь-
кі діячки, не тільки ради за-
слуг у збиранні фондів на по-
літичні цілі — але й у першу 
чергу, як активні учасниці 
політичного світу. Тоді й всі 
наші проблеми зможемо ви-
вестн перед ширший форум і 
свосю участю скріпити наше 
політичне життя. 

річей із своєї збірки. О год. 
4-тій пополудні розпочалася 
сценічна програма. Голова 28 
Відділу С.У.А. п. Кобаса в 
імені організації привітала 
публіку теплими словами і за-
повіла, що сценічна програма 
починається „Сінокосами", що 
підготовив п. Д. Атаманець. 

Під звуки музики косарі з 
ќосами, інші з граблями і внл-
ками вирушили на місце, де 
відбулася жива картина. В 
мить було згромаджене і зло-
жеие в копицю сіно, при чо-
му відспівано пару відповід-
ннх пісень. Те все, як старій 
так і новій іміграції, нагаду-
вало відношення на вільній 
американській землі, і понево-
лейу Україну, де наші нещас-
ні родини не можуть спокійво 
відпочати по цілоденній пра-
ці. З того приводу не на одио-
му лиці вказалася сльоза. 
В міжчасі п. О. Кдимишино-
ва при помочі п Шсарукоаої 
і п. Березовської, майстерно 
убирає групу жіаок в україн-
ські строї, і колп похід вер-
тасться на площу, де мас про-
довжуватися програма, група 
жінок ідучи гусаком включу-
сться і звертає на себе пильну 
увагу всіх. На площі п. О. 
Климишннова, викликує кож-
ну зокрема і точно пояснює, 
з яких місцевостей України 
цей стрій походить. Представ-
лені були такі строї: Святий, 
Городенка, Коломия, Яворів. 
Рогатин, Заліщнхн, Борщів і 
Полтава. 

Показ народної ноші, як 
для нас так і для чужинців 
був цікавим і цінним особли-
во тим, що українська жінка 
селянка на рідних землях зу-
міла власними руками ство-
рити високоякісні тканини 
чн вишивки, 3 пояснень пу-
бліка дуже багато скорнстала 
і за те рясними оплесками на-
городила п. О. Климишниову 
і тих пань, що були убрані 
в ті строї. Дуже добре опра-
цьоваиий реферат під заго-
ловком: „Українська жінка 
селянка в домашній і в орга-
нізацінній праці", виголоси-
ла Т. Стельмах. В ньому було 
представлено українську жін-
ку селянку, як взірцеву матір 
в вихованні дітей в любові до 
Бога і України, велику співро-
бітницю, яка бере живу у-
часи, а усіх ділянках праці, 
задержуючи глибоко вкорінс-
ну любов і прив'язання до 
власної ' традиції. Присутні 
слухачі з великою увагою, 
зрозуміли чому саме україи-
ській жінці селянці належить-
ся особлнпша честь і пошана. 
Опісля слідували танці, до 
яких пригравала першорядна 
музика п. Бабяка. 

Присутні заїдали з велн-
ким апетитом смачні украін-
ські страви, як борщ, вареня-
ки і голубці, прнготовлеиі 
працьовитим, неструджеиии 
підпрнсмчнвим комітетом, я-
кого головою с п. Дндів. Слід 
зазначити, що п. Хомякова у 
всіх напрямках служила сво-
їми цінними вказівками і по-
міччю. Мимо того, що час до 
часу перешкоджав дощ, про-
грама свята майже в цілості! 
була виконана, а наша праця 
увінчалася, як моральним, 
так і матеріяльннм успіхом. 
ЧИСТОГО доходу було понад 
$1,000, які рішенням зборі:! 
підчас посвячення української 
парохіяльної школи в Гемт-
ремк в дні 7 вересня ц. р. бу-
дуть передані по половині: 
$500 на школу, других $500 
на закупно книжок до бібліо-
теки в українській й англій-
ській мовах. Гроші в сумі $91 
(чистий дохід з несподіванок) 
буде рівнож по половині роз-
поділений на пресовий фонд 
журналу „Наше Життя" і ви-
силку пачок для залишенців 
в Німеччині. 

На закінчення голова 26 
Відділу п. Кобаса подякувала 
гостям за масову участь. З 
одушевленням і винесеним 
милим враженням публіка 
роз'їжджалась домів. 

Т. Стельмах 
Секр. 26 Від. С.У.А. 

ВІДГУКИ дня 
НА ЛОНІ ПРИРОДИ 

ВОТУПАИТЋ В ЧЛЕНЕ 
У. В. СОЮЗЎІ 

ЗМІНА АДРЕСИ! 
Щ е раз пригадуймо 

нашим передплатникам, 
що зміняють місце свого 
побуту, щоб одночасно з 
повідомленням про ЗМІ-
ну а д р е с и обов'язково 
присилали и о ш товими 
марками 10 ЦЕНТІВ за 
виготовлення нової адре-
сарної кліші, а члени 
УНС ще й число свого 
Відділу. 

Адміністрація 
„Свободн". 

Є на світі два найбільш 
відомі лона: лоно природи 
і лоно Авраама. На перше 
йдуть ті, що хоеуть поди-
хати бодай наполовину нс-
заґазолінованим повітрям, 
на друг% йдуть ті, які вже 
взагалі перестали дихати. 
За цим другим лоном мало 
хто щиро зітхас, за тим пер-
шим зітхають усі мешкан-
ці міст, а в першу ѓергу 
нюйорганн`. 

Правду сказати, не знаю 
напевно ги всі, бо може с й 
такі, що кажуть: „Чуєте, як 
гудесно запахло в лісі та-
золіною.'†" Але наш нарід, 
ги вже підамериканізава-
ний ги ще ні, таки любить 
лоно природи і, як тільки 
може, втікає на нього. 

Тому й я, маю ги вільних 
кілька днів і кілька доля-
рів, покинув Ню Иорк і по-
їхав. 

Був я в різних околицях 
американського лона при-
роди: на широких полях, у 
лугах і гаях, у лісах і в ѓб` 
pax. 

Побував я на великій 
фермі, якої власник мас 
п'ять синів, п'ять тисяг ак-
рів і шістдесжть корів — по 
500 долярів штука. Корови 
трактўе по-американськи, 
свині й кури по-старокра-
євому. Кожна корова мас 
свою фотографію, сама собі 
тогить воду, а власник ви-
тогус з не% електрикою ней-
мовірну кількість моло-
ка... 

Оглядав я і маленьку 
ферму, на якій царюс ста-
ренька мама міського ро-
бітника, так тільки, щоб 
мала що їсти і гас-до-гасу 
післати синові трохи мас` 
ла, яєць та кілька курят. 

Є там дві корови, кхлька-
надцять курей і пес. Коро-
ви ходять собі по пасовись-
ку, а пес лежить під гру-
шею і наглядає за всіма. 
Пес розуміє дві мови („Ќа-
ман! Ходи!") Корови одну 
(„Красуля! Вернешся, бо-
дай тебе світ не знав!"), а 
кури жадної. Масло прихо-
дить на світ з дерев'яної 
месниѓки, а яйця й куря-

тина приходять на сѓіл з 
подібним запахом, як там, 
де ясні зорі, тихі води... 

Відвідав я і Нове Черѓв 
біля Трентону. Люблю йо-
го ‚бо нагадує мені брідські 
сторони: пісок і ' сосна, 
дрозди й коси, а навіть вид-
ра в потоці. В один всѓіџ сі-
ла була мряка на ліс, як 
ќвогка на курята. Було гак 
тихо, аж у вухах дзвонило. 
А горою йшов місяць, та-
кий великий як у старому 
краю, тільки трохи жмурив 
огі, бо разило його елек-
триѓ не світло з Трентону... 

Вкінці занесла мене до-
ля, в формі авта. на т. зв. 
„Союзівќў". Чудово ідеться 
з Ню Иорку. Сєрпентиною 
дорога, а по обох боках зе-
лений мур лісу. Що раз 
долина з ріѓкою на днх, а 
десь-не-десь ставок — як 
клапоть синього неба. 

Врешті зелений тунель, 
як в Підгірцях до василян-
сьќог'о монастиря. 

Це вже „СОЮЗІвСЬК(і" ДО' 
рога. 

В гущавині лісу, на схи-
лі гір — оте майбутнє при-
біжище всіх „струджених і 
алгущих". Не знаю, псѓе' 
лу буде на тиждень укоєн-
ня струджених і напосння 
жаждуеих, але одно буде 
задурно: вид. 

Сіли ми з товаришем бі-
ля ѓудового басейну і пўо 
тили зір на протилежні гор-
би. 

Бойківщина! Десь так як 
Бариня, Ясінка Масьова ... 

Сонце блукало по лісах, 
по галявах, немов гогось 
шукаюги... 

— Як думаєте, — питаю 
товариша — гого тут ще 
бракує† 

Дивився, дивився, а 
врешті каже: 

— Трибанної церковці. 
— Правда! f . Щоб сонце 

могло на хресті спинити-
ся... 

А сонце, не маюги хрсс-
та, пішло низом і позоло-
тило головки пласту нгиків, 
що купалися в басейні „Co-
юзівки"... 

Галактіон Чіпка 

Читайте українські книжки І газети, 'бо часте читання " 
веде до дросвіти, а просвіта — це сила! 

Г дпгд- і га"В в а !іи.в-а.а.алгпгпгпгчгпгтг^гіглпппг^гчг: 

фШЩ ОДУМ В НЮ ИОРКУ 
в л а ш т о в у є 

В СУБОТУ 16. СЕРПНЯ 1952 
В ПРИМІЩЕННІ ЌЛЮБУ — 144 2nd AVENUE 

ВЕЧІР ТАНЦІВ 
Гратиме оркестре Гірняка 

Початок о год. 8:30 ввечорі 

Д л я членів 50е Вступ %`І 

УКРАЇНСЬКІ БАТЬКИ! УКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛІ! 
Використайте час для навчання Ваших дітей 

української мови і письма на основі 
НОВОГО УКРАЇНСЬКОГО БУКВАРЯ-ЧИТАНКН 

М О В О Р І Д Н А 
Опрацьованого І. Коряцьким 

І рекомендованого д-ром К. Кмсілевсисжм. 
„БУКВАР-ЧИТАНКА" на своїх 192 сторінках мас: 1) По-
сібнвк для учнів англо-мовних шкіл, за яким діти, що 
знають основи англійського письма, легко можуть засвоїти 
у краї непќу абетку; 2) Буквар; 3) Читанку. В текстах біля 

200 рисунків 1 Ілюстрацій! 
ПОДРХБНА ЦІНА $2.00. 

Замовлення враз з належитістю слати до: 
"SVOBODA", P.O. Box 346, Jersey City З, N. J. 

ПРИЙМАЄТЬСЯ ОГОЛОШЕННЯ ДО 
ЮВІЛЕЙНОГО АЛЬМАНАХУ 

„СВОБОДИ" 
У зв'язку з бО-літтям „Свободи", яке припадає ив 15 

вересня 1953-го року, в Редакції „Свободи" вже прнгото-
влясться до друку великий Ювілейний Альманах „Сво-
боди" на 1953-тін рік. Альманах матиме багатий, ілюстро-
ваинй зміст та появиться збільшеним тиражем вже з кін-
цем цього року.'Тому, що власне зі „Свободою" вайтіс-
иіше зв'язаний багатобічний розвиток політичного, куль-
туряого, організаційного та господарського життя амерн-
каиських українців впродовж повних 60 років, Редакція 
Альманаху рішили віддати більше місця на оголошення 
численних наших громадських організацій і установ, як 
теж тих багатьох наших бизнесменів, яким „Свобода" 
впродовж свосго віку не раз ставала в пригоді. Не зва-
жаючн на великіѓй тираж видання та збільшені кошти 
друку, ціна оголошень залігшастьсл та сама, що й в попе-
редніх роках: ціла сторінка — $50; пів сторінки — $ЗО; 
чверть сторінки — $20; одна восьма сторінки — $12.50. 
Оголошення в Ювілейному Альманасі ‚‚Свободи" матиме 
ие тільки велику практичну вартість для оголошених, але 
й загально-громадське значення. Всі оголошення до Аль 
манаху висилати на адресу „Свободи" із допискою „Аль 
маиах". Оголошення приймається найпізніше до кінця 
серпня ц. р. 
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-г 
Маніфестація Спілки Української Молоді 

в Англії 
В Гуддерсфільді . — місті 

великої промислової провінції 
Йоркширу, 2-го і 3-го серпня 
ц. р. відбувся величавий Здвиг 
Спілки Української Молоді в 
Англії . Тисячі присутніх чу-
жннців подивляли нашу мо-
лодь за їхню .^організованість. 
Англійські часописи подали 
довші ДОПИСИ і світлини з ок-
ремих фрагментів художньої І громадянство 

Р О З Ш У К И 

ПОШУКУЮ брата МИХАЙЛА 
ННЧКУ .ч Коиичинець-Кабівці. 
Перед 2-ою світовою війною 
жив В Сіятов коло Вашінгтону. 
Його, або тих, що про нього 
знають прошу писати на адр.: 

DMYTRO NYCHKA 
17 Rolyat St. — Toronto, Ont. 

Canada 

Лина ВОГАЧ з с, Н'чш, пов. 
Зборіќ. Галичина, ПОНІЎЌЎС 
свого брата Михайла ПУПКУ, 
який до 1945 року писав з Ав-
стрії. Хто знав би про теперіш-
ас, місце його перебування, або 
вій сам, прошу зголоситися на 
адресу: 
Полуднево-американські часо-

писм npomv передрукувати. 
IWAN BOHACZ 

918 Watson S. W. 
Grand Rapids, Mich. U. S. A. 

ПОШУКУЮ Ельфріду і Петра 
ВА(`ИЛЬКЕВИЧ, які приїхали 
я Австрії до Америки в 1949 р. 
та перебували в стеОті Індіяна. 
Хто про них знаг. або вони самі, 
прошу писати: 

JOHN ZBYTNIUK 
1805 N. ЗО St., Lincoln, Nebraska 

ф Професійні оголошення # 

Dr. S. C H E R N O F F 
223— 2nd Ave. (cor. 14 St.) NYC. 

TeL GRamercy 7-7697 
Острі й довгочасні недуги чоло-
віків і жінок. Шкірні. X-Ray. 
Роздуття жил лікуємо без опе-
раціі. Переводимо аналізу кро-
вн для супружих дозволів. — 
Офісові години: Щодня від 10 

рало до 6:45 ввечері. 
У суботи 10—1. У неділі зачин. 

ДР. М. МЛИЗЕЛЬ 
лікар зі старого краю, говорить 
по українськн, багато років ус-
пішно лікує гострі й застарілі 
недуги мужчин і жінок — 
недуги нирок і сечового міхура, 
ніг та загальне ослаблення. Лі-
чення застриками пеніціліни та 
Інших лікарств. Аналіза ќрови, 
сечі і інших виділень. Аналіза 
ќрови для супружих дозволів. 
107 Е. 17th St., NEW YORK CITY 

коло 4-ої Евеню l Union Sq. 
Години: Щодня 10—1, 4—7; 

в суботу 10—1, в неділю зачин. 
ЕГЗАМІНАД1Я $З,— 

частини і млніфестаціііного 
поход%- нл могилу Невідомого 
Вояка. Успіх СУМ-у в Англії, 
це поважніш вклад молоді 
для популяризації української 
справи перед зовнішніш сві-
том. 

Зраня, в суботу 2-го серпня, 
почали прибувати прганізова-
на українська молодь як і 

з ус іх кінців 
Великої Британії на місце від-
буття 'Здвигу. Прибувають ав-
тобусами. антами; поїздами 
і около 12 ѓод. дня заповни-
лась спортова площа тисяча-
ми учасників. 

Дорога, що веде до голов-
ної вулиці, по два боки була 
обставлен'. сумівцями, — звід-
тіля мав прибути на Здвиг 
Високопреосвященниіі Митро-
полит УАІ1Ц Полікарп. Після 
підняття прапора Командант 
Здвигу д. Грннюк зачитуг. 
Святочний Наказ. В год. З 
дня прибуває Митрополит з 
Гетьманичем Данилом. Митр, 
по черзі в і т`а ю т ь: ѓоло-
ва Крайового Комітету СУМ-у 
д. Я . Деременда, від СУБ-у 
Гетьманич Скоропадський та 

П Р А Ц Я 

О П Е Р Е П Т О Р И 
До машин плястичннх виробів 

(плястнкн і. 
Досвід необов'язковий. 

Автоматичні підвншки платні 
та „бонусн". 

Змінні години праці. 
Приймання в годинах 9—4. 

Автобуси 31 і 32. 
CELLUPLASTIC CORPORATION 

50 Avenue L, Newark, N. J. 

9 Н А П Р О Д А Ж Ф 

ДР. ДЕРУГА 
З європейським дипломом. 

Недуги міхура, шкіри, ќрови 
й недомагання тазових 

органів. 
Нервовість, Ослаблення за-

лоз, Катаральний стан, 
Структура, Ул ькус (боляк). 
ОГЛЯДИНИ И НАДАННЯ 

ЌРОВИ $3.00. 
У будні: 10—2 й 4—9 години. 
1 2 8 E A S T 86th S T R E E T 

Над зупинкою підземки 
Лексіиґтон Евеню. -

в Центральне положення, до-
гідний доступ звідусіль. 

Ф Окремі ждальиі для жінок. 

НА ПРОДАЖ 
Крамниця споживчих товарів 

(дедіиатеооеи і грос4`рня). 
110 Е. 7th Street 

NEW YORK З, N. Y. 

Ю В Е Л І Р 

C H A R L E S A C H A R L E S 
191 Ave. B, Corner 12th S t 

New York 9, N. Y. 
Telephone: CA: 8-1889 

Годинникар і ювілер від 1905 p. 
Агенція на гарні шванцарські 
та американські годинники та І т я ж к , и праці на чужині 

від Об'єднання вояків п. Е . 
Герасимчук. Коли Мнтропо-
лнт наблизився до учасників 
Здвигу д . М. Грннюк подав 
команду ‚.На право глянь!" і 
урочистими словами передає 
Здвиг Митрополитові. Пре-
освященннй Полікарп. Голова 
-УАПЦ поблагословив всіх 
присутніх і в привітальній 
промові зазначив: ,, . . . Доро-
гі Мої Д іти! Вітаю В а с ' і ра-
дію, що Ви с активною, оди-
нокою організацією молоді у 
цілому світі. Будьте і далі 
вірні Богові і Україні... Бла-
гословлю Вас в праці на ко-
ристь українському народові". 
Після привітання і благосло-
вення , Високопреосв. Полі-
карп від'їхав. 

На трибуні з'являється го-
лова Крайового Комітету д. 
Деременда і вітає всіх при-
сутніх учасників Здвигу і офі-
ційно відкриває маніфестацію. 

Після урочистої частини 
почалися спортові змагання 
між сумівськнми осередками. 
В футбольних змаганнях взл-
ли %'масть спортові команди з 
Брадфорду , Ольдгаму, Воль-
вергамптон і Бері. Опісля роз-
почалнся змагання на 100 і 
1,000 м. та інших іюдів спор-
ту. 

Д о щ е в а злива змиває при-
готовлені програмові точки і 
учасники Здвигу переносять-
ся до концертової залі до 
Д р і л Голл. На концерті взяли 
участь 6 хорів і 5 танцюваль-
них гуртків та солісти і де-
кляматори. 3,000 людей за-
повнили з а л ю та прнглядалц-
ся до виступів звичайних ук-
раїнських робітників, шахтя-
рів, робітниць текстильних 
фабрик. Багато точок присут-
ні примушували повторювати. 

Д р у г и й день Здвигу, в не-
д ілю, 3-го серпня, був окута-
ний доїденими хмарами і при-
мусив змінити наново програ-
му. З р а н к у сумівці прибува-
ють д о залі Др іл Голл. Тут 
розпочинається архисрейська 
С л у ж б а Божа Внсокопр. 
Єпископа Української Като-
лицької Церкви Кнр Івана 
Бучка в асисті священиків. 
Хор з Галіфаксу виконує цер-
ковні пісні. Преосвященний 
звертається з промовою до су-
мівців і підкреслюѓ великі 
осяги СУМ-у. 

Зокрема він сказав: В 
Ви 

НОВІ КНИЖКИ 

Р І Д Н А Ш К О Л А 

Вийшла з д р у к у цікава й 
корисна книжка, „Рідня шко-
.іа. Програми навчання і ві`-
хованнн". К н и ж к и - необхідк: 
для українських в є ч і р ц і х 
шкіл у Канаді, Америці й ін-
шихкраїнах поселення. , 

Ціна книжки X доляр. 
Замовляти к н и ж к у : 

Об'єднання Українських 
Педагогів, 

114 Brunswick Ave . , Toronto, 
O n t 

Н А У К О В А П Р А Ц Я КІ.ІО-
РУСЬКОІ ШПГРАЦП 

В НЮ НОРКУ 

а далі 350 сумівців в сумівсь-
ких ОДНІ)СТ{ЮЯХ та біля 3,000 
учасників р%'шили вулицями 
Гуддерсфілду до могили Не-
відомого Вояка, щоб там зло-
жити вінок. 

Поліція зупиняє р у х і дас 
можність пройти великій 
маніфестації. Голова ЦК, О. 
Калинник дас наказ Комен-
данту Здвигу розпочати мар-
шові пісні. І ось з тисячних 
грудей маніфестантів полн-
нула українська повстанська 
маршова пісня. Мешканці 
міста перший раз почули і 
побачили величавий украін-
ськнй похід з транспарента-
ми: „Бог і Україна". Мані-
фестанти входять в парк і зу-
пиняються. Передні колони 
чекають довго, коли прибу-
дуть кінцеві ряди маніфес-
тантів. Понад 3,000 учасннкіп 
обступили пам'ятник Невідо-
мого Вояка. Під команду 
„Струнко" голова КК СУМ-у 
Я. Деременда складає вінок 
на могилу і могутньою хвн-
л е ю лунає український гимп 
‚‚Ще не вмерла Україна". 

Чіткими кроками похід ру-
шас назад до головної залі , 
де буде висвітлюватись кольо-
ровий сумшськнй фільм з 
життя сумівців Канади, Ні-
меччини, та життя Пласту. 
Здвиг закінчився. Сумівці 
роз' їзджаються по своїх міс-
цях осідку. В кожного зали-
шається спогад про цей вели-
чавнй Здвиг СУМ-у. 

Непомітно назовні, проте 
активно працює гурток біло-
руських учених, щ о мешка-
ють в Н ю Иорку та його око-
лицях. Згадки про їхню пра-
цю розкидані по різних біло-
руських виданнях, а зокрема 
в науково-літературнім мі-
сячннку „Веда", що виходить 
тут вже другий рік й може 
похвалитись дев'ятьома дссі 
виданими числами. Останнє 
число цього ж у р н а л у прино-
сить зокрема звіт з річного 
-з'їзду Кривіцкого наукового 
тавариства ім. П. Скарини, та 
про посилену працю, що її 
проробили члени товариства 
за звітний рік. 

Дві великі праці виготовив 
за цей час Антон Адамович, 
опрацювавши тему про зна-
"ення білоруського націо-
нального поета Я. Купали в 
білоруській літературі та про 
спротив большевизмові в бі-
лоруській літературі. 

Над історією білоруського 
театру працює Ул. Сядура, 
що досі описав історію окре-
мих театрів до 1952 року. 

Студіями над -історичною 
граматикою білоруської мови 
займався Я. Станневнч виго-
тивившн вступ до цієї грама-
тики та написавши одно-
часно низку статей в ч у ж о -
ковних виданнях. 

Сучасним положенням н а 
Білорусії цікавилися Я. Вяр-
біцкі. що охопив у своїй пра-
ці господарське положення 
иісї країни й Ю. Віцьбіч, що 
гафіксував п р о т и б о льше-
ічщькі настрої, а зокрема по-
встання в останній добі. 

Над музичною творчістю 
білоруського народу працю-
гр.лн фахівці цієї д ілянки М. 
Куліковіч та М. Равенсќі. -

Велику працю виказують 
окремі секції та Архів. Так 
напр.. Антон Щ у к е л а й ц при-
дбав для Товариства кілька 
сої народніх пісень, щ о їх, 
під його керівництвом, запп-
сав К. Верабей. 

Японці стверджують брак дорогоцінностей 
з мікадової скарбниці 

'Сутичка фашистів з комуністами в Тегерані 
Тегеран, Іран. — Фашист- ворушення між комуністами 

ська молодь, зорганізована в і фашистами, під час яких ни-
організації, щ о називається щили часописи, що їх прода-
Сумка, святкувала знесення вали в кіосках на вулицях, 
воєнного стану і з цієї нагоди Приходило д о бійки між заво-
напала на читальню комуніс- рушниками, і поліція мусіла 
тнчної партії Тудег, та пони- інтервеніюватн. Воєнний стан 
щила там книжки і кіоски з знесли проти волі прем'єра 
часописами. Комуністи крича- Моссадека, бо його націона-
л и : „Чи вони зробили б це лістнчна, партія б у л а проти 
з американською чи таль- нього. Комуністи приготовля-
н е ю ? " Пізніше відбулися за- ються до протиамернканської 

демонстрації, 
днях . 

в найближних 

біжутерію. Всю працю викону-
стьси у власній робітні. Один 
рік Гарантії. 

ї-" EVergreen 3 - 4 4 5 0 

YOUR BINS NOW 
Spring Prices 
:N E F F E C T 
MAPLE 

Coal S (океСо 
antracite FUEL OIL bituminouh 

OIL BURNERS 
SALES A SERVICE 
72-74 Box Street 

BROOKLYN 22, N. Y. 
Федько К т д ш А 

і — m m д me m m т' ш m 

Гр омадян 
КЛІВЛЕНДУ, Огайо 

п о в і д о м л я є 

Др. мед. Микола Грушкевич 
ПРО ВІДЧПНЕННЯ 

ЛІКАРСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ 
при 2420 West 14th Street 

н а п р о т и LINCOLN PARK-y 

C L E V E L A N D , 1 3 , Ohio 

Г о д и н и п р и й н я т ь : 
у б у д н і 10-12 р а н о н 0-8 п і с л я п о л у д н я 

т а з а з а м о в л е н н я м . 

Т е л е ф о н : s u p e r i o r 1 -3663 

Перевози мі(`ці'пі Далекобійнії 

УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 
В . Е . Б О Г А Ч Е В С Ь К И И 

335 Е. 6th STREET, NEW YORK З, N. Y. — Tel. OR. 3-2484 

( t l l l l l l H I H I H I I I I H I I I H I I I I I I H I I I I I M H I 

переносите в свопому ЖИ1Т1 
всякі перешкоди і образи, члч 
вірністю Богові і Україні Ви 
перемагчстс і стали великою 
нашою силою". Бл".`ословек-
ням сумівців та спільною 
молитвою ‚‚Боже Великий 
Єдиний" закінчўать я Служ-
ба Божа. 

Подасться команд` — „Ши-
куватись в похідні іави". У-
часннки внстроїлнс-. трінка-
ми. На переді в міипнх руках 
сумівського прапороносця на-
ціональний синьо - жовтий 
прапор, а по боках два су-
мівські блакитні прапори з 
золотою каймою по берегам і 
СУМІВСЬКОЮ емблем )Ю по се-
редииі. 

На чолі походу члени Ц К 
і Крайового Комітету СУМ-у 
і представники організацій. 

Токіо. — Скандал у зв'язку 
з браком дорогоцінностей з 
мікадової скарбниці яабтграс 
більших розмірів. Японська 
преса пише під грубими заго-
ловками про корупцію, яка 
панувала між японськими і 
американськими військовіїка-
ми зараз після окупації Япо-
нії. Бракує також дорогоцін-

металів і самоцвітів, між яки-
мн б у л а і корона імператриці 
Наґако , зроблена з з о л о т і і 
плятини та п р и к р а ш е н а 
п'ятьма великими діямаята-
ми". Конгресова комісія З Д Л 
мас дослідити ц ю справу на 
місці в Японії. Дев'ять членів 
цісї комісії буде в Японії 1 
вересня, бо там мають дослі-

ноі корони японської імпера- j джувати американські війсь-
триці. Дос і не знають доклад-1 нові споруди. Республіка-
но, яка велика шкода в япон- нець, конгресмен з Міссурі. 
сьќому цісарському скарбі. 
Одні часописи оцінюють Й 
а ж на 300.000,000 мільйонів 
долярів, а інші тільки на 10,-
000.000 долярів. Японський 
скарб 6 ) 3 під охороною аме-
риканських військ. Звіт про 
цей скандал звучить таи: 
„Ми стверджуємо брак по-
важньої скількости цінних 

УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА 
РОБІТНЯ В Н Ю ЙОРЌУ j 

iRomanKUSSOFF9 
1 41 W. 57th STREET (5th Floor), (між 5 A 6th Ave.) Ц 

NEW YORK CITY 
I . ^ I 

К о л и з а д у м у є т е с п р а в и т и н о в е ф у т р о , п е р е м о д е - g 
ij л ю в а т и , н а п р а в и т и , а б о д а т и д о с х о в у , т а к п о р а д ь - ^ 
" т е с я в ц і й с п р а в і з д о с в і д ч е н и м с ќ і р н и к о м Р о м а н о м ^ 

К у з е н о м . В і н н а п е в н о п о д б а є , щ о б в а ш е ф у т р о , і9 
д ж а к е т ч и к о в н і р б у л и з р о б л е н і п о н а й н о в і ш и м 2) 
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І ДН 
Ќ ф ї 

Д ю ї Шорт заявив, що комі 
сія дослідить чи американсь-
кі військовики замішані в ц ю 
справу. 

С т а в а й т е ч л е н а м и У к р а і н -

с ь к о г о Н а р о д н о г о С о ю з у , а 

т н м с а м и м і с п і в в л а с н и к а м и 

13 -ти м і т ь й о н о в о г о м а й н а 

о р г а н і з а ц і ї ! 

Помер ген. Гасќел, 
командувач 2-ї Армії 

Грініч, Кой. — Лейтенант 
генерал Вільям Н а ф ю Гасќел, 
голова дії Д р у г о ї Армії під 
час першої світової війни, по-
мер в 74 році життя в місько-
му шпиталі. Ген. Гасќел це 
важлива постать з першої 
світової війни. Після війни 
його призначив Герберт Гу-
вер на голову .допомогової ді-
яльности, а Верховна Воєнна 
Рада призначила його висо-
ким комісарем д о Вірменії, 
щоб рятувати від голодової 
смерти 900,000 вірмен. Після 
того він був ризначений голо-
вою Американської допомо'го-
вої місії д о Росії, де він зорга-
нізував 20,000 харчових стан-
цій д л я прохарчування 11 , -
000,000 населення. Йому ви-
словнли тоді признання з а 
.„найбільший чоловіколюбний 
осяг в історії". Після дворіч-
ної праці він повернувся в 
Америку, а тодішній губер-
натор стейту Н ю Иорк при-
значив його командувачем 
стейтової Національної Гвар-
Дії. ' 

В І Д З Н А Ч Е Н Н Я Д К Т Е К -
ТНВІВ 

Н ю Иорк. — За визначні 
заслуги під час службової ді-
яльности, тринадцять нюйорк-
ськнх детективів отримують 
службові підвищення. ї х пе-
реведено з третьої групи 
службового становища на 
д р у г у групу, щ о рівночасно 
означує значне підвищення 
платні, а саме замість дотепс-
рішніх 4,650 дол. річно, вони 
отримуватимуть 5,305. Двад-
цять інших працівників тре-
тьої клясю отримають, зали-
шавшись в цій самій групі, 
значне підвищення своєї Плат-
ні. 

Д О М А Г А Н Н Я НОВОЇ 
П І Д В И Ш КН З А ЃП'ОЇЗД 

АВТОБУСАМИ В Н Ю НОРКУ 
Ню Иорк. — Автобусова 

компанія „П'ята евеню" вису-
нула перед компетентними 
чинниками домагання під-
вишкн оплати за перевіз па-
сажирів. Компанія ця обслу-
говус денно біля 100 тисяч 
пасажирів, які платять за 
проїзд по 12 центів. Тепер 
компанія хоче підвищити оп-
лату за проїзд на три центи, 
себто один проїзд на автобу-
сах „П'ята евеню" коштував 
би 15 центів. Інші автобусні 
лінії, що отримують по 10 
центів від пасажира, покищо 
не вимагають підвншки. 

Щ А Д І Т Ь У Л Е Г К И Й 
С П О С І Б . . . 

К У П Ў И Т Е СВОЇ БОІІЛII 
Ч Е Р Е З П Е И Р О Л СЕИВІНГС! 

ПЛАСТИНКИ „СТИНСОН" 
П л и т и „ С т н п с о н " п р о д а ю т ь с я у вс і 
ч а с т и н и с в і т у . М и м а є м о н а й б і л ь -
ш н й в и б і р н а й к р а щ и х у к р а ї н с ь к и х 

Ч ^ ^ р п л и т в А м е р и ц і . 
^ I T I N S O J N В и м а г а й т е в В а ш о г о п р о д а в ц я 
^ ^ . л т г р а м о ф о н н и х п л и т п о в н и й б е з п л а т -
Г І С 0 І В S н и й к а т а л о г у к р а ї н с ь к и х і р о с і й -
с ь к н х п л и т ф і р м и „ С Т И Н С О Н " . Я к щ о в н ь о г о н е 
з н а й д е т ь с я н а ш о г о к а т а л о г у , т о п и ш і т ь д о н а с б е з -
п о с е р е д н ь о н а а д р е с у : 

9 UNION SQUARE MUSIC SHOP, Inc. 
27 Unkm Square West, N.Y.C 3, cor. E. 16th Street, Dept U. S. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У HC 
РОЧЕСТЕР, Н. И. — Бр. св. 

Иос`афата, від. 217, повідомляє, 
що місячні збори відбудуться у 
вівторок, 19. серпня, о год. 7:30 
ивечорі. Приявність всіх членів 
с конечна, бо маомо багато ва-
жннх справ до вирішення. — 
В. Колдянський, предс, їв. Дер-
кач, кас, А. Іванів, фін. секр., 
Гр. Вулавниець, рек. секр. 

ЃЕРИ, Інд. — Повідомляєть-
членів від. 100, щоби зголоси-
лнся до секретаря і вирівняли 
членські вкладки. За останні З 
місяці мало хто платив вкладки 
з причини страйку, так що від-
ділова каса мусіла докладати 
до тої міри, що дальше вже не 
може. Тому хѓто довгўе до міс-
цевоі каси — мусить свої довгн 
вирівняти до 24-го ц. м., бо бі-
льше за довгуючнх членів ви-
силатися грошей не буде. — 
І. Лаврівський, предс, А. Це-
бек. секретар. 

t 
Посмертна Згадка 

ОЛКНА КОБИЛ ЬНІІК. члениця 
Т-ви їм. Івана Франка, від. 83 
УНСоюзу у ФиладелфІІ, по-
мерла 2. серпня 1952, про-
жииши 60 років. Була члп-
шіщчо УНСоюзу 27 років. 
Походила з с. РІігчнці, пов. 
Дрогобич, Україна. Полнпга-
ла в смутку ламўаніў дочку 
Огефанію 1 синів Володнми-
ра, Посифа та Григорія та З 
внуки. Четвертий сни Іван 
згинув на війні. Похорон від-
бувся 7. серпня 1952 від по-
гребового заведення, ирк у. 
части родини, приятелів 1 чле-
нів Т-na до прав. Дерќни, 
відтак на цвинтар Оклии. — 
В. ІЙП! 

О. Чориомаз, секр. 

для успокоення ДЕЯКИХ 
ВОЛІВ 

РЕВМАТИЗМУ 
АВО 

НЕВРАЛЬПЇ 
АНТРО таблички надаються 

на пробу. 
Чи можете успокоіти в дечім 

болі РЕВМАТИЗМУ або НЕ-
ВРАЛЬЃП? Винайдіть це самі 
для себе без жадного риску. 
Вишліть оце повідомлення до 
KINOSLY CO.. Box 415, Dept ІЗ, 
Peekskill, N. Уч а звідти виш-
лють вам поштою багато чудо-
вих табличок АНТРО, за які ви 
заплатите поштареві $3.00, а до 
того кошти післяплати за до-
ставу. Якщо, після зажиття цих 
табличок згідно з вказівками, 
ви не зможете написати, що це 
вам помогло на ваші болі, то 
вам звернуть усі ваші гроші на 
наше бажання. Отже не терпіть 
довше, не спробувавши зажити 
АНТРО. 
Імя. . 

Адреса т—; 
Місцевість ^ _ _ _ . 

В. Володимир Пархуць 
український погребннк 

Відповідний гідний похорон 
по умірковаиій ціні. 
Модерна Каплиця 

БЕЗПЛАТНО 
Кличте в день і в ночі: 

W. W. PARCHUC 
Funeral Director 

Licensed N. Y. A Connecticut 
439 E. 5 St., New York City 

Tel. ORegon 3-2057 
S. PARCHUC—Notary Public 

ІВАН КОВАЉЧИК 
FUNERAL HOME 

COMPLETELY 
AIRCONDITIONED 

ЗАНИМАЄТЬСЯ ПОХОРО-
HAMH В СТЕИТІ 

NEW J E R S E Y 
Ціни приступні ДЛЯ ВСІХ 

Обслуга чесна і найкраща. 
У випадку смутку в родині 

кличне як в день так 
і в ночі: 

1 2 9 G R A N D S T R E E T , 
cor. Warren Street, 

JERSEY CITY 2 . N . J. 
T e L B E r g e n 4 - 5 1 3 1 

Т А Р З А Н , ч. 2895. Рятівник і врятована. 

Найкращі та у різних ѓмаках 

ШМОНАДИ І ВОДИ СОДОВІ 
поручяс українська фабрика 
М . К . М . B E V E R A G E S Co. 

Жахайте у всіх українських краииипях І на всіх Імпрезах 
тільки лімоняд І вод содових одинокої української фабрики 

М . К . М . B E V E R A G E S Co. 
31-13 Newtown Ave., — Astoria, L. I. C , N. Y, 

TeL: RAvensweed 8-82ЗД 
І Ж І И І Ж Ж М H--M4II M H W 4 ++ 

' І AM 
LUKAH OF T V 
RATHOR.MV UFE 
IS Y O U R S ; THE 

MAN SAID 6RAVELY. 
"WHO ARE YOU ? ' 

"I AM TARZAN." 
REPLIED THE APE-MAN. 

OTettT-

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДН 

OR. 7-8951 
КУРСИ МЕХАНШШ 

КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 
Постараємося для Вас про 
еґзамін Лайсеису. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк-
ції в українській і англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ-
ЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. Інструк-
тори фахійці. Залож. в 1916. 
L. TYCHN1EWICZ, директор 
M E T R O P O L I T A N 

A U T O S С Н О О L 
155—2nd A v e , Слизь. 10th S t 

NEW YORK CITY 

(- -- — "' - ' — — в К У П Е Щ S Y L V A N 
засиоаані в році 1900 

Допомагаіоггь прн пртретнз-
мі. iienpivTbCH, ІшіясІ, мус-

кульннх' #бігових й їй. 
т`домагшншх 

В О Д О Л І К У В А Н Н Я 
І ";іл ьічш і чно-оз доронл юоал ь-
нс, вир. Гальран.-ішрове, на-
вгай'мське (СО-2), сірчані иу-
пслі й іригація прямої кишки. 

ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ 
Інфрачервонії ультрафіодет-
пі проміні. Електричні ft na-

Ірові кабіни, йонізація'й'Ти.' 
Під лікарським наглядом! 
Пишіть по інформативну 

Літературу: 
S Y L V A N B A T H S 

1819 Broadway at 59th St. 
NEW'YORK CITY 

TeL: CI 6-9070 
.... 

ДУЖЕ В А Ж Н А KHH-
ЖОЧКА З Д О Р О В ЛЯ, 
ДЛЯ ХОРНХ, ЯКІ хо -
РУЮТЬ ДОВІШ РОКИ. 

На ревматизм, катар, 
олцер у жолудку, біль під 
грудьми, перестуда, ќа-
шель, біль вирок, біль го-
лови, недуга нервова, ка-
міня в жолудку, каміни 
жовчове, біль міхура, не-
дуга шкірна і інші не-
цуги. Хорі - анайдуть по-
лекшу. 

Пишіть по безплатну 
книжечку з д о р о в л я . 
Адресуйте: 

BRADLEY HERB 
Box 224, Cooper Station 

New York 3, N. Y. 

ІВАН БУНЬКО 
УКР. ПОГРЕБННК 

Заряджус погребами 
по ціні таи низькій П Ц Ц 

Обслуга чесиа 1 

Стрімголов кидався Толдо 
до стіни, падав на долівку і 
качався, щоб звільнитись від 
малполюдини, що його три-
малася. 

Довгий, гострий клинок 
спалахував на сонці. Вбивав-
ся раз-по-раз в похороненим 
бік Толда. 

Коли Толдо згинув, сірі му-
ри Кору розляглися л у н о ю 
після переможного крику 
самця малп. 

„Я Л ю к а ѓ з Ратору. Мос 
життя твос", сказав поважно 
мужчина. „А хто т и ? " „Я-
Тарзан", відповіла мавполю-
діша. 

JOHN. BUNKO 
Licensed Undertaker 

A Embalmcr 
4 3 7 E A S T 5 t h S T R E E T 

N e w York City 
D^oHIed ftmerala as low m 

та: ORS^, „m 

П Е Т Р О Я Р Е М А 
УКР. ПОГРЕБННК 

Яанима#ікщ похорокаюі 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK ЃОКОЛИЦЯХ 

Контрольована 
тура. Модерна 

до ужитку даром, 
PETER JAREMK 
129 EAST 7ih STREET, 

N E W ^ d R K . N. у , 

TeL: ORchard 4-2568 


